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Nytt från KOF
Mats Peterz
Ordf

KOF bevakar pilgrimsfalkarna
Sedan 1995 häckar Skånes enda pil-
grimsfalkar på Kullaberg. För att garan-
tera paret ostördhet är ett 2,5 km långt
strandområde på östra Kullaberg belagt
med beträdnadsförbud under häcknings-
säsongen. Beträdnadsförbudet har kom-
pletterats med en bevakningsstyrka på
ett 10-tal personer, i form av ett ALU-
projekt under ledning av Utvecklings-
centrum i Höganäs kommun. Flera
störningsincidenter har inträffat, senast
förra året då ett gäng klättrare begav sig
in i området. En av dem bröt benet och
när en räddningshelikopter skulle hämta
den skadade var det nära att häckningen
spolierades.
  Fr.om. 1999 har reglerna för de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
ändrats varvid Utvecklingscentrum inte
längre kan stå för bevakningen. För att
falkarna skall ges möjlighet att häcka i
fred på Kullaberg har KOF därför
beslutat att ta över projektet. Vi avser
att under 1999 upprätthålla samma
bevakningsfrekvens som tidigare (i
samarbete med Arbetsförmedlingen i
Höganäs). Bevakningssäsongen
kommer att pågå under den tid
beträdnads-förbudet råder, dvs. 1 mars -

15 juli. Nyheter från falkboet kommer
regelbundet att finnas på KOF's hemsida
p å  i n t e r n e t
(http://www.algonet.se/˜kof).

Ny layout 
Som du säkert märkt har det nummer av
Fåglar i Nordvästskåne du nu håller i din
hand en ny layout. Programbladets
tidigare format och utseende har varit
detsamma sedan nummer 1, 1995. I
arbetet med att förnya och utveckla KOF
så att vi blir en förening i takt med tiden
tycker vi att det nu är dags att ändra
designen lite och hoppas att detta också
skall spegla något av KOF's utveckling
under senare år. 
  Det finns dock inte någon ambition att
radikalt förändra innehållet. Program-
bladet skall i första hand fungera som en
snabb och regelbunden länk mellan
medlemmarna och styrelsen, med
information om föreningsprogram, exkur-
sionsrapporter samt senaste nytt från
styrelsen och från fågelmarkerna. Bidrag
från medlemmarna är givetvis också
mycket välkomna! För att allt detta skall
fungera i en liten ideell förening har vi en
något lägre ambition när det gäller
programbladet tekniska kvalitet (enklare
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tryck, ingen färg etc.). Styrelsen hoppas
att vi på detta sätt skall uppnå målet att
snabbt och enkelt förmedla information
till medlemmarna.
  
KOF i framtiden
Styrelsen har till uppgift att utforma
KOF's verksamhet i enlighet med
föreningens stadgar. De huvudsakliga
målen är att främja utforskandet och
skyddet av fågelfaunan, främja allmän-
hetens intresse för fåglar samt att
stimulera kontakten mellan medlem-
marna. Under det gångna året tror jag
att föreningen har arbetat aktivt på alla
dessa områden. Det är en kämpainsats
i form av frivilliga, obetalda insatser som
läggs ner, inte bara av styrelsen, utan
också inom våra olika kommittéer och
bland övriga medlemmar. Tack för ett
fint arbete!
  Men vad skall KOF göra i framtiden?
Tillfredställer vi medlemmarnas önske-
mål? Uppfyller vi stadgarnas inten-
tioner? Styrelsen kommer att arbeta
med dessa frågor under våren men för
att veta om vi är på rätt väg måste vi ha
synpunkter från medlemmarna. Hör
gärna av er till oss i styrelsen om ni har
förslag på t.ex. programpunkter, exkur-
sionsmål, innehåll i rapporter eller
hemsidan!

N y t t  f r å n  K O F ' s
forskningskommitté
Forskningskommitténs främsta uppgift
är att dokumentera förändringar i
fågelfaunan. Detta gör vi bl.a. genom att
samla in och sammanställa fågelobser-

vationer från vårt rapportområde.
Dessutom hjälper vi på lokal nivå till med
att genomföra riksinventeringar eller
landskapsinventeringar i SOF's (Sveriges
Ornitologiska Förening) eller SkOF's
(Skånes Ornitologiska Förening) regi. Vi
kan också initiera egna projekt för
Nordvästskåne eller uppmuntra och
stimulera enskilda till att göra egna
undersökningar. 

Rapportmallen 1998
KOF's rapportmall uppdateras fortlö-
pande och 1999 års upplaga medföljer
detta nummer av programbladet. Ett fåtal
ändringar har gjorts jämfört med fjolårets
upplaga. 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 rapportmottagare. 

Väl mött i markerna!

Riksinventering av
storspov 1999

Sveriges Ornitologiska Förenings
forskningskommitte har utsett storspoven
till riksinventeringsart för 1999. Arten har
missgynnats av rationaliseringar i
jordbrukslandskapet och gått starkt
tillbaka under innevarande århundrade. 
  Vid inventeringen skall, så långt möjligt,
all tänkbar storspovbiotop besökas. Det
gäller t.ex åkermark, ängar eller
våtmarker. För att fastställa antalet par i



Fåglar i Nordvästskåne 1/99 3

ett område ska det inventeras vid två
tillfällen under den tid då storspovarna är
mest spelbenägna. Bästa tid i vårt
område är under periden 10 april - 10
maj. Inventeringen kan antingen genom-
föras på morgonen eller på kvällen. I de
fall det finns tid och möjlighet kan man
även tänka sig ett tredje besök under
j u n i  f ö r  a t t  k o n t r o l l e r a
häckningsframgång. Förslagsvis spanas
området av med tubkikare från utvalda
platser. Om det är möjligt kan cykel
vara ett utmärkt hjälpmedel eftersom det
då är lättare att höra spelande spovar.
Samtliga observationer noteras och
prickas in på en karta (notera antal ex,
spel eller annat beteende etc). Rastande
och flyttande fåglar, dvs i stor
utsträckning flockar, behöver ej noteras.
  Ett område kan antingen
totalinventeras eller stickprovsinventeras
med hjälp av provytor. Totalinventering
innebär att all tänkbar storspovsbiotop
täcks av vid inventeringen.
Provyteinventering inne-bär att ett antal
slumpvis utvalda ytor på minst 10 km2

förlagda i möjlig 

storspovsbiotop inventeras och att dessa
sedan får representera ett större område.
Vi avser att försöka täcka hela KOF's
rapportområde. En hög målsättning och 
för att klara detta behöver vi hjälpas åt!
För att samordna insatserna och undvika
dubbelarbete har vi delat upp ansvaret på
olika kommuner enligt följande:

Höganäs: 
Karl Nilsson, 042-34 36 38
Ängelholm och Båstad: 
Henrik Johansson, 0431-838 03
Helsingborg:
Thomas Svanberg, 042-16 50 52
Bjuv och Åstorp: 
Lars Karlsson, 042-78 251

Vill du inventera storspov är vi
tacksamma om du kontaktar någon av
ovanstående så att vi kan samordna
insatserna och undvika dubbelarbete.
Resultatet av inventeringen kommer
under våren succesivt att redovisas på
vår hemsida http://www.algonet.se/˜kof.
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Sett se´n sist ... observationer
under oktober - december 1998  

    
         Henrik Johansson 

Större delen av oktober dominerades av
blåsigt och ostadigt väder vilket
medförde flera fina havsfågeldagar. Det
mest anmärkningsvärda under dessa
oktober-veckor var nog alla observatio-
ner av islommar. Första fyndet gällde en
i sommardräkt helt utfärgad vitnäbbad
islom som sträckte förbi Kullen 12.10.
Därefter sågs arten tre tillfällen i rad på
Hovs hallar, 1 ad. + 1 juv. 18.10, 1 ad.
20.10 och 1 ad. 29.10. Den
svartnäbbade islommen ville inte vara
sämre då även den visade sig vid fyra
olika tillfällen, 1 ungf. Arild 25.10, 1 ex
Kullen dagen efter, 1 ad. Hovs hallar -
Ripagården 29.10 och 1 (2k) Hovs hallar
30.10. Till dessa fynd skall även läggas
tre till art obestämda islommar, 1 ex
Hovs hallar 26.10, 1 ex Kullen 27.10
samt ett par månader senare 1 ex
mellan Torekov och Norrebro 27.12.
Naturligtvis går det inte utesluta att det
i några fall rört sig om samma fåglar
som visat sig vid upprepade tillfällen, det
är nog snarare ganska troligt.
  I framförallt oktober noterades en hel
del stormfåglar där högsta siffran var 80
ex Hovs hallar 18.10 men även
havssulor förekom i ganska stora antal,

t.ex. mer än 50 ex på Kullen både 18.10
och 30.10. Totalt rapporterades arton
gråliror under perioden 10.10-18.10 med
bl.a. 5 str. Kullen 12.10. Den
klykstjärtade stormsvalan sågs vid tolv
tillfällen i oktober där det troligen rörde
sig om sammanlagt 25-30 ex, bl.a. 9 ex
Gröthögarna 30.10.
  Mindre sångsvan observerades vid fyra
tillfällen i oktober till början av november
med högsta antalet 15 str. Kullen 31.10
och i samband med en veckas riktigt
vinterväder sågs en rördrom tillfälligt vid
Vegeåns mynning 27.11. På Rönnen
fanns upp till åtta spetsbergsgäss i början
av oktober och enstaka exemplar sågs
även vid Lervik 2.10, mellan Starby och
Mardal 20.11 samt på Sandön 22.11. På
Rönnen sågs även en sk tundrasädgås,
alltså en sädgås av rasen rossicus 2.10.
I vanlig ordning gjordes flera fynd av
både kungsörn och havsörn under årets
sista månader. Först ut var en ung
kungsörn vid Borgen, Råådalen 25.10 och
senare i december rapporterades
omkring sju olika kungsörnar och troligen
minst lika många havsörnar inom
rapportområdet. Tyvärr hittades även en
u n g  k u n g s ö r n  d ö d  u n d e r
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högspänningsledningarna vid Stureholm
25.12. Åtminstone en ad. pilgrimsfalk
sågs till och från på Rönnen under hela
perioden och kanske var det samma
fågel som emellanåt var synlig i
Stureholmsområdet och tillfälligt vid
Mölle. Ungfåglar rapporterades från
både Farhult, Hovs hallar, Björkeröd,
Svedberga och Hittarps rev. 
  Vid Björnamossen mellan Ängelholm
och Örkelljunga noterades en tjädertupp
tillfälligt strax innan jul medan
övervintrande rörhöns som vanligt
räknades i ganska stora antal i Helsing-
borg. Årets sista vattenrall visade sig vid
Vegeåns mynning 30.11 och vid Bjuv
dröjde sig en trana kvar samma dag.
Bland kvardröjande eller på grund av det
milda decembervädret ibland kanske
t.o.m. nyanlända vadarfåglar kan även
nämnas tofsvipa, kustpipare och
morkulla. Dessutom höll det till ganska
stora antal skärsnäppor på yttre
Bjärehalvön, bl.a. 17 ex Tjällran 22.12.
Värt att notera var också att minst tio
dvärgbeckasiner antecknades från
Farhult 2.10.
  I samband med de hårda oktobe-
rvindarna gjordes även ett par fynd av
brednäbbad simsnäppa, 1 ex Kullen
18.10 och inte mindre än 7 ex (!) Hovs
hallar samma dag vilket verkar smått
otroligt för alla oss som inte var där.
  Bredstjärtad labb observerades faktiskt
”endast” två gånger, 2 ad. Båstads
hamn 15.10 och 1 (2k) Hovs hallar
18.10 medan storlabbar sågs vid totalt
åtta tillfällen troligen gällande en handfull
fåglar. Bland sällsynta måsar märktes

framförallt en (2k) svarthuvad mås vid
Vikens hamn 5.12 och 12.12 samt två
unga tärnmåsar vid Båstads hamn 29.10.
Vid Kattvik kunde en silltrut bestämmas
till den västeuropeiska rasen graellsii
18.10 och på Kullen räknades ca 600
sträckande tretåiga måsar 18.10.
  Jämfört med  tidigare höstar iakttogs
inte lika många alkekungar som man
skulle kunna förvänta sig. Säsongens
första sågs vid Rönnen 13.10 och
därefter räknades ytterligare drygt tjugo
individer fram till sista dagen i oktober.
Därefter saknas det faktiskt
observationer från årets avslutande två
månader vilket enligt min mening är en
smula anmärkningsvärt. Från Hovs hallar
rapporterades vardera en sträckande
lunnefågel 16.10 och 18.10 medan
ytterligare 1 ex noterades vid Norrviken,
Båstad 18.10.
  Redan i mitten av december började
berguvarna ropa på en av våra
häcklokaler och på avdelningen ugglor
kan även nämnas att det observerades
sju jordugglor under sydsträcket i
oktober, bl.a. 3 ex Kullen 31.10 samt
ytterligare 1 ex vardera vid Stenkrossen
12.12 samt vid Stureholm på lillejulafton.
Lite av en sensation var den rapport om
2-3 ropande pärlugglor i Pålsjö skog 2.12.
I Rönneå vid Ängelholm sågs en
kungsfiskare vid två tillfällen i december
men det var nog ändå alla fynd av
berglärkor som var en av höstens största
positiva överrask-ningar. Fr.o.m. 10.10
och drygt två månader framåt gjordes
nämligen åtta observationer av totalt 28
ex där den största flocken var 9 ex vid
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Lervik 12.11.
  Hela 75 sträckande trädlärkor
bokfördes vid Glumslövs backar 3.10
och vid Torekov fanns två fåglar av
samma art så sent som 9.12. Nämnas
kan att även sällsynta vinterarter som
forsärla  och taltrast noterades strax
innan årsskiftet. Höstens andra större
piplärka rastade på Rönnen 27.10 och
senare upptäcktes vattenpiplärkor vid i
tur och ordning Stenkrossen 28-30.11,
Lerhamn 8.12 samt Mäsingestrand 9.12.
  Vid Häljaröd uppehöll sig en kungs-

fågelsångare 1.11 vilket var det andra
fyndet i nordvästskåne och i en trädgård
i Ängelholm fanns en svarthättehanne
fr.o.m. 20.12 och året ut. Flera
imponerande bergfinkflockar observe-
rades under hösten, bl.a. en enorm flock
på mellan 300 000 - 500 000 ex vid
Rössjöholm 7.11. Däremot uppträdde
fältsparvarna ganska fåtaligt med endast
tre observationer av lappsparv och
ovanligt sparsamt med snösparv.
Undantaget  var  förs tås  den
snösparvflock innehållande minst 280 ex
som sågs vid Svedberga 13.12.

Uppföljning av KOF:s holkserie på Kullaberg

 
Henrik Johansson 

Under försommaren 1998 kon-
trollerades för andra året i rad
föreningens fågelholkar på Kullaberg.
De omkring nittio holkarna, femton för
stare och övriga i messtorlek, sattes ju
upp under vårvintern 1997. Detta som
ett försök att gynna våra hålhäckande
fågelarter. Samtliga holkar är numrerade
och uppsatta på cirka två meters höjd
för att göra det mer praktiskt vid t ex
rensning, underhåll och eventuell ring-
märkning.
  Redan i mars, alltså innan löv-

sprickningen och framförallt innan
fästingsäsongen kommit igång, gjordes
årets första besök där det primära var att
rensa ut fjolårets gamla bobalar. I
samband med detta konstaterades att ett
tiotal holkar användes för övernattning
och troligen är det talgoxar som nyttjar
holkarna för detta ändamål. Dessa
stannar ibland i samma revir året runt och
i en av holkarna hittades faktiskt en
nyligen död talgoxe. Rundans mest
intressanta fynd var annars att en av
holkarna innehöll ett gammalt
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bålgetingbo! Inte sällan utnyttjar ju
vanliga getingar och ibland även humlor
fågelholkar som  boplatser men att
lyckas få bålgetingar att ”häcka” är
säkert inte särskilt vanligt. 
  Den andra kontrollrundan genomfördes
den 1 juni vilken följdes upp drygt två
veckor senare. Likt förra året var
resultatet överraskande klent vilket
följande sammanfattning också ger en
tydlig vink om.  

Talgoxe : Sexton holkar hade ocku-
perats av denna art och med det var
talgoxen den art som förekom talrikast.
Resultatet innebär en minskning med 20
procent jämfört med 1997. Vid besöket
den 1 juni noterades att paren hade
kommit olika långt med häckningen då
både ägg, nykläckta och halvstora ungar
förekom. Hur många ungar som
verkligen uppnådde flygg ålder är
osäkert men troligen dukade många
under i samband med kyligt och regnigt
väder strax innan midsommar.

Blåmes: Endast i en holk fanns blåmes
vilket är en klar tillbakagång jämfört
med fjolåret då tre par häckade. Vad
denna minskning beror på är svårt att
förklara då arten på många andra
platser snarare visar en tendens till att
öka. Hur det gick för blåmeskullen är
okänt. 

Svartvit flugsnappare: Totalt fem par
påbörjade häckning vilket är ett par mer
än året innan. Det extrema och ovan
nämnda lågtryck, med tre dagars

nederbörd och kyla i kombination med
hårda vindar, spolierade dock
häckningen. Den syn som mötte mig den
17 juni var verkligen deprimerande men
gav samtidigt en fingervisning om
naturens tuffa villkor. I holkarna låg
nämligen allt ifrån utmärglade och
utsvultna, till döende eller redan döda
flugsnapparungar. Detta som ett resultat
av dålig födotillgång. I en kull som ännu
ej hade kläckts var äggen kalla och
övergivna. Trist.

  Att inga starar valde de för arten
uppsatta holkarna var likt fjolåret
ytterligare en besvikelse. Det finns ju
uppenbarligen en del par runt 
golfbanan och fårhagarna men stararna
hittar kanske bättre boplatser på andra
håll. Andra potentiella hålhäckare som
saknades var t ex rödstjärt, entita och
nöt-väcka. Det enda positiva med årets
resultat är nog att det inte gärna kan bli
sämre nästkommande säsonger.
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Anteckningar vid falkboet 
på Kullaberg 1998

         Stefan Persson

Stefan Persson har deltagit i bevakningen av pilgrimsfalksboet på Kullaberg
under två säsonger. Här delar han med sig av sina iakttagelser och
upplevelser under fjolåret. Tre ungar kom på vingarna trots grava störningar
i samband med att bergsklättrare bröt mot beträdands-förbudet och började
klättra i falkberget.

18 mars
Första turen för säsongen. Solen visar
sig, men det är lite blåsigt och 6 grader
varmt. Våren vill inte komma ännu. Det
är sumpigt och blött på väg ner till
gömslet vid falkberget. Precis när vi satt
oss tillrätta. Vem kommer flygande in
mot klippan? Jo, “den vandrande falken“
Falco peregrinus. Det är hanen. Han
sätter sig vid platån just nedanför det
gamla klippboet som användes för 33 år
sedan.
  Det är en härlig syn. Den som sett och
upplevt pilgrimsfalken på nära håll
förstår vad jag menar. Hans
äggulefärgade näbb och klor lyser i
solljuset. Lite svart över ryggen och
mycket vitt på bröstet ovanför de svarta
ränderna. Efter en kort stund kommer
även honan flygande förbi på låg höjd
över klippan och tittar ner mot hanen.
Hanen lyfter och försvinner över

klipporna. Skall de byta bo i år?   Nästa
morgon sitter honan och solar sig på
klipplatån. Man ser att hon är mer ljusgul
på fötter och sina jättelika klor. Hennes
kraftiga rygg och vingar går mer i grått.
Det är samma norska hona som förra
året, E07 ringmärkt i boet i Telemark,
Norge 1993. Plötsligt flyger hanen in på
klipplatån och parar sig kort med henne.
Han lyfter snabbt, men honan sitter kvar
tills vi går efter en timme. När man har
falkarna i sin närhet går tiden fort.
  Man hör pilgrimsfalksparet skrika gällt
metalliskt. Nu på våren leker ofta
falkparet i luften. Under denna
parningsflykt brukar hanen från hög höjd
göra störtdykningar mot honan. Precis
när han är framme vänder sig honan på
rygg och hakar tag i hans klor och ibland
vidrör näbbarna varandra. Man ser
hanen plötsligt skjuta iväg som en pil mot
en småfågel och plockar den med klorna
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i dyket. Han blir mobbad av en gråtrut
som flyger förbi men flyger ifrån den
med snabb klippande flykt efter en
stund. 
  
28 mars
Våren har kommit och det är 10 grader
varmt. Det är härligt väder vid Utsikten.
En sånglärka kommer inflygande från
Skälderviken. Den lever farligt i
falkarnas revir. Man kan se Hallands
Väderö mycket tydligt. Där häckade
pilgrimsfalk 1942 på Vinga skär, holmen
mot Torekov. Nere vid gömslet ser vi att
hanen för första gången sitter på
klippbranten ovanför korpboet. Tydligt
syns ringarna på hans ben. Vänster ben
blå bred ring och på höger en lila
smalare ring. Han kommer ifrån
västsverige och är född 1993.
  Nu i slutet på mars sticker även den
första vitsippan upp vid stigen mot
Utsikten. Idag finns gott om
mårdspillning på vägen ner till gömslet.
En jorduggla flyger upp från ljungen vid
stigen just där det är som brantast och
skrämmer halvt ihjäl en. Nu har
fästingarna börjat röra på sig, vårt gissel
här vid falkberget. Under en säsong blir
det omkring 40-50 bett.

8 april 
Honan ligger och ruvar i boet och när
hon reser sig upp ser man ett brunt ägg
i korpboet! På eftermiddagen parar sig
falkparet igen vid gamla boet. Sedan
flyger hanen ner till korpboet och
skyddar ägget från vinden. Nu i början
på ruvningen ruvar inte hanen riktigt

utan liksom står framför äggen och
skyddar det medan honan är borta.
Honan sitter kvar i 20 min efter
parningen och putsar sig.
  Efter 7 dagar finns det 4 ägg i boet.
Honan ruvar längre stunder nu. Men när
hanen dyker upp kan han nu till och med
ligga och ruva en timme när honan är på
jakt. Han vänder inte så ofta på äggen
och ligger oroligare i boet. Det är en
härlig syn att få se de två falkarna byta
av för ruvning. Lite smått samspråkande
innan den ene flyger iväg. 
  När det första ägget kom kunde boet
vara tomt i 45 min. Ibland kom gråtrut
och korp och intresserade sig för boet.
De liksom provade sig fram genom att
kraxa och skräna för att se om det var
övergivet. Då kom alltid den pilgrimsfalk
som var på vakt och visade upp sig tydligt
ovanför boet och fridstörarna försvann
snabbt från platsen.
  
24 april
De första två svalorna för året dök upp.
Ladusvalorna följer bergskanten ut mot
fyren. Nu har våren kommit på allvar.
Honan ligger nu mesta tiden och ruvar i
det f.d. korpboet. Hon lägger pinnar
tillrätta vid bokanten, sen sover hon ett
slag.
  I början av maj kan honan ligga tre
timmar i sträck och ruva utan avlösning
från hanen. Nu börjar det också bli
varmare hos falkarna på klipphyllan när
solen ligger på. De ventilerar värmen
genom att ligga och flåsa med öppna
näbbar, men vid halv-tolv tiden kommer
boet i skugga.
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4 maj
Det kommer folk från Falkgården i
Kungälv för att göra bobesiktning på
Kullaberg. Alla fyra äggen är
befruktade men ett ägg är det något fel
på. Äggen läggs på plats i boet igen.
Man har samtidigt placerat en låda med
en kamera i för att fotografera
pilgrimsfalkarna när de kommer tillbaka
till bohyllan.
  Den här säsongen
dokumenterar vi från
gömslet vad som händer på
bohyllan. Peter Lindberg
som är chef för hela
Pilgrimsfalkprojektet, sitter
och läser igenom de senaste
protokollen: – De är alla
tiders! Det är roligt och
intressant att få veta hur vilda
pilgrimsfalkspar uppför sig vid boet.
Vi har ju våra falkar i bur på
Falkgården, säger Peter.
  
8 maj
Både björk och bok har slagit ut. Det är
som att gå i en sal upp till Utkiken. Väl
framme ser man honan göra stört-
dykningar med hastiga upptagningar.
Hon dök efter en duva, men missade.
Men falken höjer sig till slag ännu en
gång. Hon dyker, det går rysligt fort. De
sista 50 meterna faller hon som en sten
i 90E, men utan framgång. Även denna
duva klarade sig. Falkhonan har ingen
jaktlycka idag. Hon kommer flygande
förbi med sina långa spetsiga vingar i

lugn klippande flykt. Då flyger hon i
ungefär 50–65 km/h. 
  
15 maj 
Den första ungen kläcks tidigt på
morgonen. Både honan och hanen sitter
vid bohyllan och nu vid niotiden matar
honan ungen försiktigt. Den ser alldeles
vitullig ut där nere i korpboet bland de tre
kvarvarande bruna äggen. 

  På eftermiddagen händer det som
inte får ske. En unge är precis

nykläckt och mycket känslig för
kyla och vind. Tre stycken
bergsbestigare kommer in på
Fågel-skyddsområdet fast det
är mycket väl skyltat med
stora gula skyltar med svart
text. Falkvakterna märker inte

heller att de är på väg rakt ner
mot boet.

  De tre grabbarna börjar klättra på
baksidan av falkberget. Pilgrimsfalkparet
blir oroligt och lämnar den nykläckta
ungen på klipphyllan. De kretsar runt
falkberget högljutt skrikande. Nu hänger
den nykläckta falkkycklingens liv på en
tråd. Falkvakterna märker att något är på
tok. Samtidigt kommer en av
bergsklättrarna gående rakt upp mot
gömslet för att larma Räddningstjänsten.
Olyckan har skett. Det ligger en skadad
bergsbestigare där nere. Räddnings-
tjänsten kommer och man bär fram den
skadade till framsidan av falkberget.
Alpinisten ligger nu på en klippa ungefär
100 m nedanför boet. Men olyckligtvis
vill inte Räddningsbåten från Mölle ta
o m b o r d  d e n  s k a d a d e .
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Räddningshelikoptern från Kallinge är
larmad. Det är en stor Puma-helikopter
som kommer inflygande från
Skälderviken just framför boet. Nu flyr
pilgrimsfalksparet för rotorernas dån.
Helikoptern har också problem att
komma in i viken. Den står och hovrar
en halvtimme utanför boet innan båren
med den skadade kan hissas upp.
Vinddraget är otroligt starkt från
rotorerna. Många gånger är avståndet
50 till 60 meter från falkboet där den
nykläckta ungen och de tre äggen ligger.
Risken är stor att risboet helt skall blåsa
bort av vinddraget från bohyllan. Men till
sist ger sig helikoptern iväg med den
skadade. 
  Mot all förmodan så klarade sig
faktiskt ungen från denna katastrof. Vad
hade hänt om rotorbladen från
h e l i k o p t e r n  s o p a t  u n d a n
pilgrimsfalksboet. Hade pilgrimsfalken
försvunnit från Kullaberg igen?
Alpinisterna blev polisanmälda av
Kullabergs Natur AB.

  18 maj
Honan reser sig i boet och visar två
ungar! Hon har en unge under vänster
vinge och en under bröstet. Hon lämnar
boet, men kommer tillbaka efter fem
minuter, med en koltrasthane i klorna.
Den stora ungen får sju stycken bitar
medan den lilla inte får något alls, fast
den piper efter mat.
  Dagen efter ser vi tre ungar i boet. Tre
näbbar och ett brunt ägg syns i
tubkikaren när honan reser sig upp. Hon

flyger iväg från boklippan och hanen
kommer direkt och löser av. 
  En morgon några dagar senare ser vi
pilgrimsfalkshonan mata sina ungar. Då
kommer hanen inflygande till bohyllan
med en rödbena i klorna. Han liknar en
slaktare, är alldeles röd på bröst och
tarsfjädrar av blodet. Pilgrimsfalkshanen
lämnar över bytet till honan som tar det
och flyger bort från bohyllan, medan
hanen lägger sig i boet och värmer
ungarna.
  
31 maj
Nu har det gått 12 dagar sedan den sista
ungen kläcktes. Hanen kommer in till
boet med plockat byte, antagligen en
trast. Honan tar över och börjar mata
ungarna. De två största får nästan all
mat. Den yngsta ungen som är betydligt
mindre tigger hela tiden och ibland tar
syskonen matbiten ifrån honom. Men alla
ungarna är pigga och alerta. Efter 10
minuter har honan matat klart. Hon flyger
iväg och ungarna lägger sig ovanpå
varandra och vilar. De är väldigt fredliga
mot varandra när de inte äter. De
senaste tre dagarna har de växt till sig
ordentligt, de liknar riktiga små troll. På
eftermiddagen när honan håller på att
mata ungarna kommer hanen inflygande
med ett byte och båda de vuxna falkarna
sitter och matar ungarna från var sin sida
av boet.
  En morgon vid utsikten dyker
pilgrimsfalkshonan mot en gråtrut. När
truten märker att den håller på att bli ett
byte flyger den ner och landar snabbt på
vattnet. Den skriker i högan sky.
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Pilgrimsfalken dyker ner mot vattenytan
för att ta gråtruten, men den hugger
tillbaka och flaxar med vingarna och för
ett fasligt liv, så falkhonan ger upp.
  I slutet av maj kommer en bivråk in i
falkreviret. Pilgrimsfalkhonan flyger
genast till attack. Bivråken flyger för
livet mot Djupadalshållet. De båda
rovfåglarna försvinner över bergskanten
och jag förlorar dem ur sikte.
  
2 juni
Pilgrimsfalksungarna skall ringmärkas
och vägas. Det visar sig att vi har en
hona som väger 870 g och två hanar, en
på 600 g och den minste på 495 gram. 
  Nu växer falkungarna otroligt snabbt.
Efter en matning är ungarnas krävor
fulla. Det ser kul ut, när de sitter i boet
och vaggar med huvudena mätta och
belåtna. Efter matning ställer sig nu
ungarna vid klippkanten och uträttar sina
behov som dalar ner för stupet. Men
bohyllan ser ändå otroligt nedsmutsad ut
av gamla kadaver och spillning. Flugor
flyger överallt bland avfallet. De två
största ungarna har fått gula fötter och
de är också dubbelt så stora som sitt
minsta syskon.

  
15 juni
Pilgrimsfalkshonan kommer in till
klipphyllan med en slagen, oplockad
duva. Hon bara lägger den där och
flyger sin väg. Den stora honungen tar
för sig. Efter 10 min äter hon
fortfarande själv, men efter en kvart får
alla tre ungarna tillträde till bytet.

Honungen börjar nu flygträna på
klipphyllan så dun och fjädrar flyger. 

16 juni
Det är storm över Kullabygden. Vid
utsikten är det ett skådespel att se
pilgrimsfalkshanen parera vindstötarna.
Han är som en skära i luften, otroligt
snabbt förflyttar han sig. Ibland dyker
han med vinden som en projektil, och gör
ett dyk ner mot bergskanten. Nu visar sig
även honan och ligger och parerar
vindarna. Pilgrimsfalkarna har
herraväldet i luften. De är på jakt den
saken är klar.
  Pilgrimsfalksparet på Kullaberg
använder emellanåt samjakt vid sina dyk
på bytesfågel. Oftast börjar hanen dyka
efter en duva på hög höjd med en
hastighet upp till 200 km/tim. Efter 50–60
meter följer honan efter i dyket. Om
duvan parerar attacken och hanen missar
bytet, brukar honan som kommer precis
efter i en rasande fart att träffa bytet
med sina klor så duvfjädrarna yr i luften.
Vi såg en gång pilgrimsfalksparet göra
fyra attacker med sikte på samma duva
innan honan bara tog den i luften och flög
bort.
  
19 juni
De två största falkungarna ser ut som
riktiga falkar. De är brunbeige vid
mustaschteckningen på huvudet och
bruna över vingarna, men de har lite dun
kvar mitt på huvudet och på ryggsidan.
  Pilgrimsfalkshanen försöker flyga ifatt
en ungkråka. Kråkan skriker för sitt liv
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och flyger snabbt ner bland träden vid
ravinen. Den kråkan var illa ute.
  

24 juni
På morgonen klockan 10 lämnade den
största falkungehanen bohyllan.
Pilgrimsfalkshonan kom direkt till boet
och börja utstöta lockrop. De andra två
ungarna kör ännu flygträning på
bohyllan. Vid middagstid hade de
fortfarande inte gett sig av. Pilgrims-
falkshonan kommer med en oplockad
duva. Falkungarna tar för sig direkt.
  Vid tvåtiden dyker de båda vuxna
falkarna upp vid Utsikten. De skriker
och flyger som vid parningsflykt. De
dyker mot varandra, griper tag i
varandras klor och vänder sig på rygg.
De är verkligen på gott humör. Så håller
de på en halvtimme. Sen plötsligt
kommer den utflugna hanungen på
vingliga vingar in mot Utsikten. Den
håller på att landa på mig! Pilgrims-
falkshonan ligger bara 5 meter efter. Jag
böjer mig ner, falkarna är bara två meter
ifrån mig när jag hukar mig. Jag ser
blicken och mustaschen på ungen. Då
försöker ungen nödlanda på min kamrat.
Man hör: – Jösses! Han hukar sig
också. Falkungen styr precis över våra
huvuden på ostadiga vingar ut över
branten igen. Ungen får luft under
vingarna. Vingligt går det, hit och dit,
och båda de vuxna falkarna flyger vid
sidan om, högljutt kommunicerande. Vi
står häpna och bara tittar.
  Nu ser man tre pilgrimsfalkar i luften
utanför Utsikten. Det är en härlig syn.

Kommer havstrut eller gråtrut för nära
ungen, dyker de vuxna falkarna direkt
mot dem. Fridstörarna flyr för livet.
  De två andra ungarna stannade kvar
ytterligare två dagar på klipphyllan. Nu
ser man ibland två unga falkar flyga av
och till vid Utsikten. Man känner lätt igen
dem på den bruna fjäderdräkten. Efter
några dagar kan man ibland se två av
ungfalkarna sitta nedanför stupet vid
bohyllan på en klippa 20 meter från
vattnet. Många gånger kommer de vuxna
pilgrimsfalkarna och lockar på dem.
Matdags? Falkungarna brukar då lyfta
från klippan och flyga mot föräldrarna.
  Vid tretiden kommer ett åskväder in
över Skälderviken. Nu blixtrar det och
dundrar ordentligt. Inga falkar i luften. Vi
lämnar gömslet och Utkiken. Det
ösregnar. Som vi brukar säga, det är ett
riktigt falkaväder. Nere vid vaktstugan
byter vi av vårt pass. Klockan har blivit
fyra på eftermiddagen.

4 juli 
Sista turen för säsongen. Vid halvsju
tiden på kvällen hör man den välkända
ramsan "gre-gre-gre ..." Det är honan
som glider fram på vindarna. Det är ännu
vita gäss på havet och det har blåst
ordentligt på Kullaberg idag. Man hör
honan en kort stund locka på sina ungar
i bergsskrevorna nedanför Utsikten. 
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Sedan hörs bara vindens piskande i
lövverket på träden.

Goodbye Falco peregrinus för den här
säsongen.

 

EXKUSIONSREFERAT

Julmarknad på Fredriksdal 
1998-12-12–13

Som vanligt häckade vi under skjulet i
stadskvarteren på Fredriksdal. Lördagen
bjöd på hyfsat vinterväder och därmed
en bra skara besökare. Söndagen var
klart sämre väder- och besöksmässsigt.
Till kommande år hoppas vi att många
föreningsmedlemmar gör det till en vana
att handla kort och andra julprylar från
KOF-ståndet på Fredriksdal.
  Ett särskilt tack till Arne Nihlén som
på sitt alldeles speciella sätt hjälpte oss.

- Ulrik Alm -

Söderåsen Åvarp 1999-01-17 

Vaknar upp på morgonen och tänkte det
här blir en härlig fågelskådardag. Solen
skiner äntligen. vi möter upp vid
vattentornet i Bjuv med ca ett 20-tal
andra entusiaster. Första anhalten blir
Bjuvs reningsverk där vi fick vårt första
lystmäte - den vackra krickan ihop med
smådopping, rörhönor, gräsänder och sist
med inte minst en forsärla i flygande
fläng. 
Färden gick vidare ut mot Vrams ängar.
Nu blev det fart på alla kikare. Titta! Där
en kungsörn kom flygande över åkern.
Vilken härlig syn. Och inte nog med det -
två blå kärrhökar, en fjällvråk och en
ryttlande tornfalk. Vilken dag! (Förutom
Lasse som fick avbryta här på grund av
en rejäl förkylning) I karavan kör vi
vidare mot Åvarp. Två ormvråkar hälsar
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oss välkomna. Vi vandrar över fäladen
bort mot en glänta. Vi får syn på en
flock grönsiskor, stjärtmesar och en
kungsfågel. Nu ska det bli gott med fika
i den sköna solen. Vi går bort mot
stenbrottet i spänd förväntan att få se en
örn. Och där kom den i en snabb flykt,
kungsörnen med en jagande kråka efter
sig. Strömstaren lyste med sin frånvaro.
Denna underbara dag börjar gå mot sitt
slut, men kattugglan måste vi se om den
är hemma (i sin skorsten), men tyvärr.
En annan gång kanske. Men en
nötskrika är inte fy skam. 
Ett stort tack till Ulrik och Lasse för ert
stora kunnande och berättarglädje. 

- Aina Persson- 

Bildvisning: “Litauen” med
Anders Ekstrand 1999-02-01

Anders Ekstarnd - jägmästare och
ornitolog från Glimåkra - kom till
föreningsaftonen med diamagasin fulla
av ett landskap och fåglar från vårt
grannland i öster. Jämfört med vårt eget
land är det mycket som skiljer -
människors levnadsförhållanden oräknat.
Litauen har mycket, mycket vatten;
floder, sjöar likväl som vattendrag
anlagda för fiskodling. Till detta kommer
stora arealer vindlande sumpskog - ofta
bäverns verk. Vatten betyder
svarthalsad dopping, rödhuvad dykand,
årta i massor, svart stork, vadare av
skilda slag, citronärlor, trastsångare etc.

I strandkantens hålträd trivs vitrygg och
tretåig hackspett. I lövsalarna flöjtar
sommargylling med massor av rosenfink
på flankerna - Och, har man tur, har
vargen satt en spårstämpel i sandbanken.
För att komplettera bilden seglar skrikörn
över härligheten!
  Litauen är som Öland när alla
tillfälligheter och omöjligheter samverkar.
- Go east, folks!

- Ulrik Alm -

 
Dimma, dimma, dimma. Man

skulle kanske stannat
"himma"?

Väderön 1999-02-14

Plötsligt lättar dimman och ur densamma
rullar det ca: 30 personer starka
sällskapet in på hamnparkeringen i ett
mer lovande belyst Torekov.
Förhoppningsfullt äntras Väderöbåten
och blickarna riktas mot land därborta
bland vänliga vågor. Hallands Väderö i
vinterskrud. Så vackert - så annorlunda
mot sommartid.
  Vid Sandhamn möter välkomst-
kommittén med sälar, vilka på vanligt
nyfikenhetsmanér låter huvudena ploppa
upp ur vattnet för att genast åter lekfullt
försvinna under vattenytan. Som
guppande svarta bojar ligger de där som
ett mindre pärlband. Inte bekymrar det
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någon av dem att båten lägger till och att
människor tar den för vintern folktomma
ön i besittning. Rödvingetrast hälsar i
skogsbrynet på väg mot Kapellhamn.
Domherrehanens glödande bröst ger
själslig värme åt gruppen som spanar
runt över det karga snötäckta
ölandskapet. Vandringen går genom
fantasieggande ekskog, iakttagna av
såväl gärdsmyg som  rödhake. Korpars
rop stelnar och dör ut bland spridda
dimslöjor. Vid första fikan till vilken
Ulrik Alm guidat med professionell
säkerhet sträcker några ringduvor utan
att bry sig om påbyltade kaffedrickare,
äggmackesmaskande vintermössor eller
tubkikspanande termobyxor. Lä, utsikt
och skön vila i ett stycke svensk
"vildmark". "Havsörn", skallar ropen
precis då gruppen gjort uppbrott igen
och i havsbandet syns de stora fåglarna
kämpa i vinden. De två örnarna
försvinner alltför snabbt bakom ett
stenparti men inte kan denna sorti
dämpa förnöjsamheten hos dem som
gjort dem sin korta bekantskap. En
mäktig syn blandad av förundran och
beundran. Gruppen har delats upp och
tar sig på olika vägar runt ön. Någon
gång korsar fågelskådarna varandras
vägar och utbyter rapporter. "Misstänkt
alförrädare" avslöjas det lite halvstolt
mitt i ett sådant möte. Viss oro över
möjligheten till en tänkbar observation
sprider sig, men dämpas strax då fyren
möter upp med erbjudande om vila, lä
och utsikt över storlom, knölsvan,
storskarv och ett band av ejdrar som

ligger och guppar vid ett skummande rev.
  På sista etappen mot båt och väntande
vidaretransport frågas det plötsligt: 
  - Örn? ej, en ormvråk, svarar Ulrik och
tilläger med EU-normerad träffsäkerhet:
Musevåge! å har våra danska vänner
också fått förklaringen levererad på eget
språk. Runt ön har gruppen vandrat i
härligt avkopplande omgivningar av
gammal ekskog, öppna snöklädda vidder,
vindpinade isiga klippblock och smala
steniga stigar med väderböjda enar.
Vandringen har gått  genom
Ulagapskärret med krokiga alar och
slutat i väntande sandstrand; väntande på
sommaren som ger andra dimensioner
och upplevelser åt ett besök på denna ö
som vinterkylan till trots lär ha Sveriges
högsta medel-temperatur. Detta enligt
vår kunskaps-späckade guide - Ulrik
Alm. Som om den skulle summera en
härlig dag på Hallands Väderö svävar
den smäckra tretåiga måsen lekfullt runt
båten då den stävar mot Torekovs hamn.
Runt, runt så fågelskådarhalsar vridas likt
korkskruvar. Se, se, så vackert. Vad
söt... På synnerligen lätta vingar strax
över uppsträckta halsar och ansikten,
vilka strålar av tacksamhet för en härlig
uppvisning, vaggar måsen oberörd av
vinden. Ingen kan riktigt på allvar bry sig
om storskrake eller eventuella sillgrisslor,
tillika på långt håll. På hemvägen är det
den tretåiga som är stjärnan, hängande
som en bit i ett segel strax intill masten
och liksom vänligt leende: " Vi ses, tack
för idag." 
Skådarna griper efter anteckningsböcker
och om måsen kunnat läsa så skulle han
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sett följande innan han drog vidare mot
båtfritt vatten: 

Följande arter såg vi bl a på vägen
Sand-hamn - Kapellhamn - Fyren -
Sandhamn

StorlomEjder 
Knölsvan Sparvhök
Ormvråk Havsörn
Tobisgrissla Tretåig mås
Ringduva Korp
Rödvingetrast Björktrast
Rödhake Gärdsmyg
Grönfink Domherre
Grönsiska Steglits

Tack för trevligt sällskap!

- Kenneth Inezson -

Ugglekväll på Kullaberg 
1999-03-02

- Vad är det som händer en
senvinterkväll varje år..? Jag är en
kattuggla som bor med min käresta i
backarna neråt Ransvik på Kullaberg.
Den 2 mars i år blev vi - men bara till en
början ! - alldeles förstummade av vad
vi såg och hörde; massor med plåtholkar
på hjul parkerade utmed vägen och
minst 60 människor samlades runt
Hjorthagsstugan. Där fick ni visst något
att äta. Flinka människor, det såg ut som
vuxna honor från vårt håll, serverade
ärtsoppa med tilltugg. - Så roliga ni

mäniskor ser ut när ni äter. Vi ugglor
håller inte på och rör käkarna i ett kör -
gapa och svälj, det är det hela. Men f. ö
ser ni ganska kloka ut med era
framåtriktade ögon och - i jämförelse
med oss - lustigt utskjutande öron. Hur är
er hörsel förresten ? Hör ni allt, eller bara
det ni vill ?
Jag och mina grannar såg er nog... Efter
maten började hela flocken röra på sig,
och efter vad jag kunde se var det bra
spridning mellan hannar och honor, gamla
och unga. Däremot måste jag säga att
han som håller på och tutar i sina kupade
händer, han borde öva lite mer... Okej,
det "påminner" om kattugglerop, men -
som ni hörde - både jag och mina
närboende tände till en aning. Inget går ju
upp mot äkta vara. Och vi kattugglor på
Kullaberg måste hålla på originalet - det
har med stolthet och upphovsrätt att
göra... Speciellt en sån fin kväll då
akustiken var närmast perfekt. Själv bor
jag som sagt neråt Ransvik till, men min
polare vid Kullagården har lite kortare
stubin. Som regel är vi kattugglor en 

18                                                                                   Fåglar i Nordvästskåne 1/99

aning reserverade,  men att
"Kullagårdaren" tog sig en sväng mot
natthimlen förstår jag mer än väl. -
Sextio människor, utan golfklubbor,
nattetid... Mycket har man sett ( och 

hört !)som uggla, men denna kväll tog
priset. Framåt småtimmarna kojade jag.
Nu dröjer det ett år innan KOF:arna är
här igen...  Tänk, jag saknar dom redan.

- Strix  Aluco -

Påminnelse - medlemsavgift 1999

 Med denna rapport skickar vi ett inbetalningskort till Dig som ännu inte har betalt
medlemsavgiften. Vi hoppas att Du även i fortsättningen vill vara med och stödja
föreningen i dess verksamhet inom orntologin och naturvårdsinriktade åtgärder.
PS. Har Du gjort betalningen de senaste dagarna kan Du lämna denna påminnelse
utan notis. 
  En liten efterlysning i detta sammanhang! På två inbetalningar som kommit in (150
kr resp 100 kr) saknar vi avsändare. Känner Du med Dig att Du ev glömde sätta ut
Ditt namn, hör av Dig till Kaj, vår kassör.

- Styrelsen -

Föreningsaktiviteter 

Söndagen 28 mars
Välkomna ! - vårens bud-
bärare
Var med i hälsningskom-

mittén! 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
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Torsdag 8 april
Kampen om vattnet

Thomas Johnsson - fotograf och berät-
tare från Göingemetropolen Hässleholm
- tar oss med på en resa i Mellersta
Östern. Resan handlar till en del om
fåglar, men också - och kanske fram-
förallt - om vattnets enorma betydelse
på de mest skilda plan. Thomas hyllar
ett resande med sidoblickar och
reflektioner. Han vill ge en bred bild av
natur, människor och kultur.
  Arrangemanget sker i samarbete med
Kullabygdens Naturskyddsförening och
Studiefrämjandet.
Lokal: Föreningssparbanken Höganäs,
ingång fr. baksidan  (vid rondellen,
parkera vid Konsum Extra)
Kl. 19.00

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 om Möllehässle camping tar du
avtagsvägen norrut skyltad "Kullabergs
strövområde"
Kl: 18.30
Ledare : Lennart Johansson, Alf
Peters-son, Kaj Möller

Söndagen 9 maj
Fågelskådningens Dag 

Andra helgen i maj går detta
landsomfatttande arrangemang.
Hundratals ornitologer över hela Sverige
"vallar" idag en intresserad allmänhet
längs fågelstigar. I KOF bemannar vi tre
platser inom vårt revir...

C Kullaberg, samling vid
Josefinelustparkeringen

C Bjärehalvön, samling vid Lerviks
hamn, ligger strax norr om
Vejbystrand

För Kullaberg och Bjäre gäller 
kl . 09.00

C Helsingborg. samling huvud-
ingången Fredriksdals fri-
luftsmuseum

För Fredrikdsdal gäller samling kl
10.00. Dessutom förhöjd entré då
dagen i övrigt bjuder intressanta
evenemang med trädgårdsanknytning.

Fågelskådningens Dag genomför vi i
samarbete med Studiefrämjandet

Torsd. 13 maj - Sö 16 maj
Rügen,vid tyska Östersjökusten
Rakt söderut från skånes kust sticker
Rügen ut sitt huvud i Östersjön. Har du
lyssnat till sjörapporten på radion känner
du kanske igen fyrplatsen Arkona. Ön
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erbjuder omväxlande miljöer med
strand"laguner", invatten, åkrar och
skogar. Omväxlande miljöer betyder
omväxlande fågelliv. Doppingar, änder,
havsörn, sångare, kornsparv m.m.
väntar besökaren. Resan genomförd i
lugnt tempo och förutsätter deltagare
som "tar vara på sig själv" och inte
förutsätter att andra fixar allt.

Intresseanmälan till  Lennart
Johansson, tel: 042 - 23 74 60,
snarast möjligt och allra senast den 15
april.
Begränsat antal deltagare. 

Lördagen 29 maj.  Helgkväll vid
Rössjön, Hallandsåsen

- Kan man ha en exkursion en
lördagskväll ? Tja, vi provar ! Rössjön
ligger vid åsens sydsluttning, omgiven av
bokskog. Sjön är alltså ingen fågelsjö,
modell Krankesjön utan hyser färre och
delvis andra arter. Förhoppningsvis
möter vi storlom, knipa, korp, fiskande
fiskgjuse och annat fint.
Samling : Brännbors på öster,
Ängelholm. Kl. 19.00
Ledare: Ulrik Alm, plus förhopp-
ningsvis förstärkning av någon
"skogsornitolog".

Onsdagen 9 juni
Traneröds mosse på Söderåsen

En klassiker som vi vi inte gärna ändrar
på. Och så länge trastarna, morkullorna
och nattskärrorna också håller sina
ritualer är det bara att hänga på. Vi
parkerar vid Traneröd och luffar sen
över mossen till det gamla bostället Lilla
Klåveröd. Här håller vi matrast medan
skymningen så sakta lägger sig. Så mot
"stora hygget", som änu något år erbjuder
fin miljö för nattskärra. - Nu är det bara
att vänta...
Samling: vid Bjuvs vattentorn 19.00. ( Ni
som åker fr. Helsingborg får gärna möta
upp vid Olympiaskolan 18.30)
Ledare : Ulrik Alm, Kaj Möller, Alf
Petersson
Vi åker från Söderåsen ca kl 23 - 23.30.



Fåglar i Nordvästskåne 2/99 1

   Nytt från KOF

Mats Peterz
Ordf

Sommaren är på väg och vi kan nu se
tillbaka på en händelserik vår. Mest
minnesvärt är kanske perioden kring 11 maj,
då vi kunde uppleva ett par fantastiska dagar
med rastande fågel. Stora flockar av
myrspov, roskarl, glutt- och svartsnäppa
kunde ses på många lokaler i
Nordvästskåne. Även vitkindade gäss och
nyanlända tättingar uppträdde talrikt. Detta
hängde samman med ett kyligt och regnigt
väderläge som stoppade upp fåglarna under
deras flyttning mot norr. 
  Det är inte utan att man kommer att tänka
på den gamle Kullaornitologen Fritjof
Persson. Under detta sekels första hälft var
han en flitig rapportör till framför allt Fauna
och Flora, men han publicerade även en
förteckningar över Kullabygdens fåglar i
hembygdsföreningens tidskrift Kullabygd. I
en av sina många rapporter berättar han om
den extremt kalla våren 1928 då mängder av
fågel rastade på Kullahalvön. Det torde ha
varit ett väderläge i stil med det vi hade i
början på maj i år. Fritjof Persson skriver att
mängder med fågel dröjde sig kvar med bl.a.
rekordstora flockar av rödstrupiga piplärkor.
  Rapporter av den här typen, från äldre
dagar är tyvärr ovanliga. Den visar dock hur
värdefullt och viktigt det är att dokumentera
vad som händer i vår natur. Det behöver inte
alltid vara för att visa på negativa eller
positiva trender utan även beskrivningar av

ovanliga fenomen kan vara intressant läsning
i framtiden.
  Under våren har bevakningen av
pilgrimsfalkarna på Kullaberg pågått för fullt.
Just nu ser det ut som om två ungar skall
komma på vingarna. Lyckligtvis har inga
störningar skett i år. Detta skall inte tolkas
som att bevakningen är onödig. Bevakningen
i sig har naturligtvis också ett preventivt syfte
och därför sker inga överträdelser. 
  Annan verksamhet under våren har varit
riksinventeringen av storspov, samt
inventeringen av häckfågelfaunan i
Rönneådalen. Det tycks finnas fler storspovar
än väntat. Dessa är dock så gott som helt
koncentrerade till områdena längs åarna
medan den in tens ivt  u tnyt t j ade
jordbruksmarken tycks vara helt övergiven av
spovar.
  En annan glädjande händelse är
utvecklingen vid Hasslarps. Såväl Highland
cattle som tibetanska jakar och vanliga getter
betar nu kring dammarna och håller stånd
mot en accelererande igenväxning. En
sänkning av vattenståndet i en av dammarna
gav omedelbart resultat då en dammsnäppa
dök upp. Två par skärfläckor har fått ut ungar
här och skrattmåskolonien har vuxit till ca 50
par (ca 15 ifjol). Sammantaget alltså en
myc ke t  p o s i t i v  u t ve c k l i n g  f ö r
våtmarksfåglarna.
  Styrelsen har också, som framgår på annan
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plats i programbladet, samlats för att
diskutera föreningens framtida verksamhet.
Vi tycker det är viktigt att utvärdera vår
verksamhet och försöka förnya oss. I detta
arbete är det naturligtvis viktigt att 

medlemmarna framför sina åsikter och
önskemål. Har Du några synpunkter på hur
föreningen skall verka i framtiden? Tag
kontakt med någon i styrelsen och gör din
stämma hörd!

Väl mött i markerna!

Sett se´n sist ... observationer
under januari - mars 1999  

    
                     Henrik Johansson

 Under årets inledande månader höll det till
en imponerande flock skäggdoppingar
utanför Lerhamn. Antalen varierade en del
men som mest räknades hela 241 ex 29.1.
  Ur havsfågelsynpunkt blev det några
hyfsade dagar och periodens mest minnes-
värda var den 5.2 då en riktig vinterstorm
drog in över Västkusten. I samband med
denna höll en större lira till i de inre delarna
av Laholmsbukten och fågeln kunde bl.a.
beskådas vid Kattvik. Från samma dag bör
också nämnas att en klykstjärtad stormsvala
sågs vid Hovs hallar och att en grå lira
noterades vid Båstads hamn. Dagen efter
sågs ytterligare en grå lira vid Vikingsstrand
i Helsingborg.
  I Västra Sorrödssjön hördes vårens
obligatoriska rördrom fr.o.m. 7.3 och i
denna veva började också de första mindre

sångsvanarna dyka upp. Ett tiotal
observationer av ca sjuttio fåglar gjordes i
mars vilket är en för Nordvästskåne ovanligt
hög vårsumma. Spetsbergsgås iakttogs
tillfälligt vid Farhult 12.3 respektive Sandön
26.3 medan en snögås drog söderut över
Farhult 9.1. På avdelningen gäss kan även
tilläggas att en vitkindad gås övervintrade
inom rapportområdet då det troligen var
samma individ som sågs vid Häljaröd 1.1 och
Farhult 13.1.
  Inte mindre än fem observationer av
praktejder gjordes där samtliga fynd gällde
hannar vid i tur och ordning Kullen 10.1,
Grytskären 25.2, Stenkrossen 24.3, Domsten
26.3 och återigen Domsten 29.3. I samband
med KOF - exkursionen till Hallands Väderö
den 14.2 upptäcktes en honfärgad alförrädare
och vid krematoriet i Pålsjö sågs en hona
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Rödbena, teckning Peter Elfman

mandarinand 16.1 där den sistnämndas
ursprung kan diskuteras.
  Såväl havsörnar som kungsörnar
rapporterades i strid ström vilket i flera fall
gällde samma exemplar. Troligen uppehöll
sig ett tiotal fåglar av vardera art inom
området i januari-mars, bl.a. tre unga
kungsörnar i Stureholmsområdet 17.1 och
fyra havsörnar över Vinga skär, Hallands
Väderö 11.1. Vad gäller pilgrimsfalken
känns mönstret igen med en hel del
observationer av i flera fall samma fåglar,
framförallt på Rönnen och i “örnmarkerna”?
vid Stureholm. Minst 1 ad. hona och 1 ad.
hanne sågs med jämna mellanrum vilket
troligen gällde Kullabergsparet. Därutöver
observerades enstaka falkar på ytterligare en
handfull andra lokaler. En tjädertupp
noterades vid Björnamossa i början av
januari vilket troligen var samma fågel som
sågs i slutet av fjolåret. 
  Bland vadarna övervintrade i vanlig
ordning både strandskator, storspovar,
rödbenor, kärrsnäppor, skärsnäppor och
enkelbeckasiner. Bl.a. fanns en flock på upp
till tolv skärsnäppor på Torekovs rev hela
perioden. Något udda var ljungpipare vid
Lönhult 9.1, större strandpipare vid Årnacke
hamn 7-10.1, morkulla vid Arild 27.1 och
dvärgbeckasin vid såväl Lerhamn som
Lervik i januari.
  På en åker vid Täppehusen på Kullahalvön
hittades en 3k svarthuvad mås 21.3 och
dagen dessförinnan observerades en ung
vittrut vid Domsten. Vid de tillfällen som
havsfågelskådning bedrevs räknades det
även in en hel del tretåiga måsar och bland
rapporterna uppgick den högsta siffran till
306 ex Hovs hallar 5.2. Något mer
överraskande var att en lunnefågel sträckte
förbi “Hovet” 2.3.
  En fjälluggla rapporterades mellan Ranarp

och Ängelsbäck 7.2 men kunde ej återfinnas
trots eftersök. Perioden bjöd även på
sammanlagt fem jordugglor och en ropande
pärluggla vid Önnarps skjutfält norr om
Förslöv 24-25.3. En kungsfiskare verkade för
övrigt ha klarat vintern bra då den sågs längs
med Rönneå i Ängelholm 25.2.
  Troligen två olika vattenpiplärkor sågs i
området mellan Strandbaden och
Vattenmöllan i början av januari. För övrigt
gynnade säkert den milda väderleken många
övervintrande småfåglar och bland
ovanligare sådana märktes två forsärlor, tre
svarta rödstjärtar, två taltrastar, tre svarthättor
och fyra gransångare. Stora flockar med
bergfink sågs på flera platser under vintern
och mest imponerande torde tre enorma
ansamlingar med uppskatt-ningsvis minst 100
000 ex eller fler varit. Andra intressanta
iakttagelser var kont-inental stjärtmes vid
Ängelholm 8.1, svart kråka vid Laröd 12.3,
hela 225 stenknäckar vid Lovisetorp 30.1, ca
100 snösparvar vid Svedberga 29.1 och en
lappsparv på Kullen 13.1. 
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Vilka rariteter ! 
 Jag såg tio tonåringar skåda fågel !

      Ulrik Alm

- Stå och hänga kring en tubkikare, vänta tio
minuter på nästa obs... sen vänta tio minuter
igen. För det flesta av oss är det inget
problem. Tvärtom, vi ser det som ett nöje. Vi
vet att fågelskådning innehåller åtskilligt av
tålmodig väntan, stillastående och spanande.
Men för många - speciellt dagens unga - är
fågelskådningens villkor inget lockande.
Medelåldern under en ordinär KOF-
exkursion bekräftar förhållandet.

- Vad är det som håller på att hända i
ungdomskulturen ? Vilka mönster kan man
iaktta ? I mitt arbete på Studie-främjandet
har jag under den gångna hösten lyssnat till
flera intressanta seminarier kring frågorna
ovan. Utgångspunkterna har varierat; någon
har haft idrottsrörelsen i fokus, andra har
studerat de politiska ungdomsförbunden.
Själv satt jag hela tiden med de "gröna
organisationerna" i åtanke. Kan ungdoms-
forskarnas iakttagelser hjälpa till att förklara
varför så få unga dras till fågelskådningen ?
Låt se vad kloka män och kvinnor skådat i
fallet med ungdomarnas fritidsvanor under
sent nittiotal
  En första iakttagelse gäller den företeelse vi
alla kan märka såväl i snabbköpet som i TV-
soffan. Utbudet har ökat enormt. Tillvaron är
- på gott och ont - fylld av en mängd

valmöjligheter. Du kan/ska skräddarsy bl.
a din dagstidning, utbild-ning, mathållning,
och - inte minst - din fritid. Idrottsrörelsen
har märkt av detta. -Varför ska man komma
till träningen varje tisdag kl. 18.30 när
"gymet" nere i city har öppet när du vill.
Dessutom spelar dom din musik...Alltså, de
aktörer som tillfreds-ställer ungdomarnas
önskemål av val-möjligheter, fritt från en
massa måsten, kommer att vara
framgångsrika. Finns det dessutom ett mått
av upplevelser (musik, äventyr, tävling) och
en möjlighet att "bli sedd" och bekräftad,
förstärks valet ytterligare. Kan man granska
fågelskådan-det i ljuset av ovanstående ?
Prova ! Valmöjligheter, visst -
spontanskådning erbjuder unika sådana;
nattvak i tjäder-skogen, gökotta i
björkhagen, middagsspa-ning mot höstens
termikskruvar, sen eftermiddag med långt
släpljus längs vadarstranden. Däremot är det
lite värre med valmöjligheterna i vår
programbundna verksamhet. Upplevelserna
då...Dom finns där, det har vi alla erfarit,
men händelserna per tidsenhet, är kanske
inte i den nivå som behövs för att tilltala ett
ungt sinne. Låt mig återkomma till detta i
följande stycke. Över så till möjligheterna att
bli sedd och bekräftad. Denna önskan bär vi
alla inom oss, men kanske är behovet av
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uppmärksamhet speciellt stort i känsliga och
identitetsbyggande tonår. Skogen har många
ögon, men inga du kan spegla dig i. Inom
Studiefrämjandet har ungdomsmusiken
(definitivt en vinnare bland fritidsintressena
!) en framträdande plats och jag har många
gånger fått bekräftat vilken väldig
attraktionskraft det ligger i att stå på scen,
höra applåderna och känna uppskattningen.
Fågelskådning och traditionellt föreningsliv
saknar i långa stycken liknande inslag. En
slutsats KOF bör dra av resonemanget ovan,
är att vi på alla sätt ska uppmuntra och
uppmärksamma de ungdomar vi trots allt har
inom våra led. 
  Dagens ungdom har ett stort utbud av
fritidsaktiviteter. Valmöjligheterna är många.
En annan djupgående samhällsförändring
formulerade en föreläsare så här; "Det måste
hända mer, på mindre tid. Tempot i
samhället har drivits upp och detta avspeglar
sig också i vår fritid. Idrottsrörelsens
erfarenheter är bl. a dessa: "explosiva"
sporter, som sprint och innebandy, är långt
attraktivare för ungdomar än vad
långharvande som skidor och skridsko är.
Dessutom bjuder de explosiva sporterna på
ett mervärde. I pausen - i vissa sporter t o m
under uppehållet mellan två nedsläpp ! -
serveras musik, arm- och/eller bensprattel. -
Fundering; finns tendensen "hända mer på
mindre tid" också inom ågelskådningen ? -
Artrallyn (inom alla tänkbara rums- och
tidsgränser), larmkedjor, virtuella obsböcker,
tätt utbud av resor till attraktiva
fågelområden... - Nog är det min tro, att
också vi och vårt intresse - föga förvånande -
lever med i tidens tempo.
  Fritid - ett positivt laddat ord ! Och
ungdomar vill ha just det - FRI TID.
Sammankopplat med det stora utbudet av
aktiviteter ligger också vuxenvärldens

vällovliga ambitioner att tidigt organisera
barnens fritid. Häri ser en del
ungdomsforskare ytterligare ett problem för
dagens föreningsliv. Som en följd av det
(alltför ?) tidiga organiserandet kommer
ungdomar i intervallet från 12-20 år i hög
grad att undvika fasta strukturer.  Denna
tes är givetvis inte självklar. Att förklara sin
egen organisations bristande attraktionskraft
med att andra  "förvridit" sinnena på
tilltänkta medlemmar är föga begåvat. Dock,
för min personliga del har tesen en poäng.
Mina barnaår innehöll inte mycket
organiserad fritidsverksamhet. Istället var
det spontanidrott och - givetvis ! -
fågel"skådning" vid Gåsebäcksdammarna i
Helsingborg. Men med medlemsskapet i
Fältbiologerna fick mitt intresse en
efterlängtad fast struktur. - Jag var Fält-
biolog, hade märket på ärmen på mitt livs
första Fjällrävenjacka, delade klubblokal
med tiotals likasinnade, skrev program och
verksamhetsberättelser, ledde exkursioner
och hade kul !  En identitet började växa till.
När man blev stor skulle man gå med i KOF,
som hade bildats något år efter min entré i
Fältbiologerna.
Mitt exempel är bara mitt. Avsikten med
stycket ovan är självfallet inte att belasta
välmenande föräldrar som driver färdtjänst
mellan hemmet och stadens ridhus,
idrottshallar, dansskolor, McDonalds-
restauranger etc. 
  I detta sammanhang är det lämpligt att ta in
e n  a v s l u t a n d e  a s p e k t  k r i n g
ungdomskulturen. Denna rör omflytt-ningen
av vår befolkning. Vi har blivit - och blir
alltmer - stadsmänniskor. En urban
generation, vars förebilder inom musik,
film och video också undantagslöst rör sig
mellan asfalt och betong, med ingen - eller
mycket liten - kontakt med skog och mark.
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Inte ens genom mor- eller farföräldrar, de
bor också i stan. Till skillnad mot
förhållandena för min egen generation (jag är
född 1956). När skolan drog igång i slutet av
augusti fanns ett givet uppsatsämne; mitt
sommarlov. Berättelserna handlade nästan 
undan tagslöst om livet på landet. 
Avståndet till "vild" närnatur blir allt större -
ofta rent geografiskt, men kanske framförallt
mentalt. För stadsbarná blir naturen en arena.
En plats som måste fyllas med något, gärna
en aktivitet som svarar mot önskningarna
ovan. Bergklättring, vindsurfing och
terrängcykling lockar - inte natur. 
  Friheten att välja , att uttrycka sin
personlighet. En fritid utan en massa måsten.
Detta eftersom skola och kommande yrkesliv
tidigt ställer krav på målinriktning och
uthållighet
Fritiden vill innehålla just det - FRI TID. 
Trender är inte för evigt; mer idéburna

 organisationer får kanske en ny renässans,
de "gröna" intressena , (åter bli inne att vara
ute).
Fågelskådning/ornitologi har aldrig haft  -
och kommer förmodligen aldrig att få -
karaktären av massrörelse. Men om vi som
förening och fritidsintresse vill undgå att
hamna i hotkategori 1, d.v. s, akut hotade,
måste vi inse vår sårbarhet. Vår
"produktion" av unga/nya medlemmar måste
säkras för att trygga fortbeståndet. Vilka
förutsättningar som kan tänkas ingå i en
gynnsam rekryteringsmiljö måste vi kanske
fundera över. Alternativt är vi övertygade
om, att fågelskådningens värden och
attraktionskrafter är sådana, att trettioåringar
och äldre - på "flykt" undan vardagens krav -
med automatik söker sig till oss. 

Ånnsjöns Fågelstation

I västra Jämtland ligger denna fågel-
station. Till verksamheten sökes
medarbetare. Säsongen startar om-
kring den 10 juni och sträcker sig
fram till 15 september.
   I stationens regi bedrivs myr-, fjäll-
inventering, holkprojekt och ring-
märk ning.
  Inventerare, ringmärkare och assi-
stenter är välkomna att delta.

Kontakta Thomas Holmberg epost:
06334240@telia.com. 
  Det går även bra att kontakta 
Christer Strid
christer.strid@swipnet.se alt tfn 042-
13 98 32 för förmedling av kontakt.



Fåglar i Nordvästskåne 2/99 7

Rapport från resan
till Färöarna 

och Island - 12 – 26
juli 1997

Johan Hammar

Lördagen den 12 juli, kl. 13.30 samlades
nio förväntansfulla fågelskådare vid Knut-
punktens parkering i Helsingborg för en resa
till Island via Färöarna. Första etappen i en
minibuss var Esbjerg i Danmark där färjan,
med avgång kl. 22.00, väntade på att ta emot
passagerarna. Det var strålande väder, vi
gick ombord och sökte upp vår hytt som var
för nio personer, men det visade sig att en
kojplats var upptagen, vi fick byta bort
platsen så att vi fick en gemensam hytt. Vi
orienterade oss på båten och efter att ha följt
avfärden från däck smakade det gott med en
smörgås i cafeterian sedan gick en del till
kojs medan några lyssnade på musiken i
baren.

Söndagen den 13 juli var det heldag på
båten där vi bland annat kunde skåda
stormfågel, havssula, labb, storlabb och
tretåig mås samt koppla av med en god bok
på soldäck, det var strålande väder. Enstaka
stormsvalor och  mindre liror sågs snabbt
flyga förbi framför fören på båten.

Lunnefågel och sillgrissla sågs däremot i
större antal.

Måndagen den 14 juli kl. 10.00 anlände vi
till Torshavn på Färöarna till ännu en
strålande dag och Torshavns hamn var så
vackert med sina hus i olika fina färger. Vi
började med att proviantera i ett mycket fint
och välsorterat snabbköp. Därefter gick
färden till vandrarhemmet där vi skulle
övernatta, vi orienterade oss lite över de
sevärdheter som fanns att göra vid vårt korta
besök på Färöarna, bl a en tur från hamnen
i Vestmanna som avgick kl. 14.00 ut till
fågelklipporna, en del klippor på 650 m.
höjd.
  Så efter en snabb lunch åkte vi till
Vestmanna, det hade börjat blåsa och regna
lite men det gjorde ingenting, några lommar
låg i hamnen. Det var en fantastisk

"Det är kanske tur för naturen
och de människor som älskar
den att inte alla gör sam-
manlunda. Ändå beklagar jag
att så många låter livet passera
utan att med seende, upp-
täckande ögon ha kikat in i den
oförlikneligt inspirerande och
tjusande värld naturen utgör.
Det kan ske med enkla medel
och i närmaste skogsbacke".

Kai Curry-Lindahl´s förord till
sin bok Arktis och tropik (1963)
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upplevelse med klipporna, en del var kala
och på en del växte gräs och blommor där
fåren gick och betade, båten gick in i djupa
grottor och smala passage med ett unikt
fågelliv och vi såg bland annat lunnefågel,
tobisgriss-lor och sillgrisslor som häckar på
klipporna. Efter turen på 2 ½ timma åkte vi
tillbaks till vandrarhemmet för att äta
middag, det blev härliga spättor som vi
inhandlat tidigare på dagen. Efter maten var
det dags igen att ge sig ut på upptäcktsfärd.
Det blev ju inte helt mörkt så det var bara att
utnyttja dygnets timmar. Vi styrde färden
mot en liten fiskeby Kirkjuböur. På vägen
dit stannade vi för att njuta av den underbara
naturen, skåda fågel  bl a strandskatan som
är nationalfågeln, och den rika floran.
Eftersom det ofta regnar på Färöarna är det
på många platser väldigt grönt och det växer
mycket blommor. Kirkjuböur  låg mycket
vackert nedanför en brant grön sluttning
alldeles ute vid havet, där fanns en liten
kyrka och en något större ödekyrka, hus
med gräsbevuxna tak och ett växthus, så det
var tydligen gynnsamt klimat för odling.
Genom hela medelåldern var Kirkjuböur
Färöarnas andliga och kulturella centrum.
Det var en lugn och stilla kväll som gav god
stämning i den fina naturen. Fåglar vi såg
var, förutom stormfågel och lunnefågel som
fanns överallt, labb, småspov, klippduva och
skärpiplärka.

Tisdagen den 15 juli var det uppstigning kl.
04.00. Vi skulle ge oss ut på en heldagstur.
Första stoppet var Gjógv, en trevlig liten by
med naturhamn som låg med gröna
sluttningar på båda sidorna. Vi vandrade
upp för den ena sluttningen med
klippskrevor ut mot havet där fåglarna
häckade, bl a stormfågel och lunnefågel.
Flera storlabbar jagade över havet. Sedan

fortsatte färden till Eidi där det fanns en
otroligt rik flora och en hel del orkideer.
Solen sken och det var en svag vind,
silvertärnorna ryttlade mot  vinden över
bergstopparna, dök ned och tillbaks igen, det
var en härlig syn. Nästa stopp var Elduvik,
en liten by med mycket gammal bebyggelse.
Här blev det fikapaus och vi kunde se
toppskarv som satt ute bland stenarna. Vad
man också ser mycket av när man åker runt
på de olika öarna är laxodlingarna som
ligger en bit ut i fjordarna. Nästa stopp blev
Saksum en mycket populär plats för
sportfiske och här som på de andra platserna
en helt betagande natur, tidvattnet var lågt
och fjorden låg nästan helt torrlagd, lite
annorlunda än vad vi är vana vid. Sedan åkte
vi tillbaks till Torshavn för att proviantera
till kvällsmålet. Det blev snabblagad mat till
Johan och Bengt som skulle åka med båt ut
till ön Nólsoy där de skulle tillbringa natten
och försöka se stormsvalor. Vi andra kunde
ta det lite lugnare och efter maten begav vi
oss ut på en rundvandring i Torshavn, det
duggregnade lite men var alldeles stilla och
milt i luften.

Onsdagen den 16 juli, när vi vaknade på
morgonen var det dimma och regn, men vi
hade ju haft tur med vädret de andra
dagarna. Johan och Bengt kom tillbaka efter
turen till Nólsoy, tyvärr hade de inte sett
bara hört stormsvalan på grund av att vädret
inte varit det bästa. Även mindre lira hade
de sett i några exemplar. Efter frukosten åkte
vi till Sydradalur, en vacker dal med en del
jordbruk, eftersom det regnade såg vi inte
mycket fågel i rörelse. Klockan 15.00 avgick
båten mot Island, det regnade fortfarande
och blåste lite. Det blev inte så mycket
skådning från båten eftersom det var lite
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disigt, men några hade i alla fall sett
stormsvalor.

Torsdagen den 17 juli vad det åter
strålande väder och från däck kunde vi njuta
av de vackra vyerna som mötte oss kring
Seydisfjördur, en trevlig liten by på Islands
ostkust. Innan vi började färden upp i
bergen stannade vi vid hamnen och
fotograferade “gänget“ och båten, skådade
lite fågel i hamnen bl.a. sågs vittrut och
skärsnäppa. Sedan började färden uppför
branterna. Uppe på toppen stannade vid på
en parkeringsplats för att njuta av den
fantastiska naturen runt Egilsstadir, som
skulle bli vårt första stopp för att växla
pengar. Det var verkligen en annorlunda
natur vi hade kommit till, vilket vi också såg
på vår färd norrut genom ett mycket
spännande landskap, men vägarna var bitvis
mycket dåliga. Ibland var det som att köra i
ett månlandskap och så var det stora
bergsmassiv med höga bergskammar och
djupa dalar, sedan på något ställe var det
sandrev med strandråg och trift men med
svart sand. Det var otroligt rik flora hela
vägen med undantag av stenöknarna. Vårt
mål var byn Reykjahlid vid Mývatn dit vi
anlände på eftermiddagen efter en mycket
skakig tur.
Mývatn är norra Islands pärla. Området runt
sjön har kanske Islands mest varierande
landskap och ligger högt uppe bland bergen
och i närheten finns kala ödemarker och
lavafält. Eftersom sjön ligger vid ett
vulkaniskt aktivt område, mynnar ett flertal
heta källor (med temp. på upp till 41o C) ut
i dess nord- östra hörn, varigenom sjön hålls
isfri på vintern. I och med att sjön är så
grund (upp till 4 meter djup) tränger det
också igenom mer än tillräckligt ljus till
flodbotten. Sjön ger näring åt en population

av änder som under häckningsperiodens
höjdpunkt kan räknas i tiotusental. Här finns
arter som vigg, bergand, bläsand och
islandsknipa. En annan intressant andfågel
är strömanden, som man kan se i den snabbt
framflytande Laxá. Man kan även se
sångsvanar och vissa dammar nära sjön
hyser svartnäbbade islommar. Änderna
livnär sig på sjöns fisk, men även på de
lokala myggen och det finns oräkneliga
miljoner av dessa små odjur. Mývatn
betyder passande nog “Myggvatten“ men
lyckligtvis biter de inte.
Vi installerade oss på vandrarhemmet och åt
middag, det fanns småspov precis utanför
huset. Sedan begav vi oss ut på en  tur runt
Mývatn och Laxá för att sondera terrängen
och se vad vi kunde hitta i fågelväg. Det var
en mycket fin och givande tur med bl. a.
flera islommar, islandsknipor, strömand,
massor med bergänder, vigg, och bläsänder.
Alla änderna hade precis fått ut ungarna ur
boet och det formligen kryllade av de små
liven i sjön.
När vi vid 22.30 tiden kom tillbaka till
vandrarhemmet hade alla våra saker blivit
flyttade till en stuga bredvid, som vi fick
disponera i stället. Eftersom det inte blev
helt mörkt på natten bestämde sig Johan,
Lars-Ove, Karin och Lisbeth för att ta sig ett
dopp i en varm källa, som de hört var
belägen under några klippblock en bit
utanför byn. Det hade varit en hisnande
upplevelse.

Fredagen den 18 juli, ingen rast ingen ro,
det gällde att utnyttja tiden väl. Så vi steg
upp kl. 04.00 och begav oss ut på
fågelskådning vid Laxá, som vi bekantat oss
med kvällen innan, här fick vi bland annat se
vigg, bergand, bläsand, islandsknipa,
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strömand och smalnäbbad simsnäppa. Det
var en härlig morgon.
Senare på dagen åkte vi till ett av Islands
mest kända område med sina bubblande och
fräsande svavel- och gyttjepölar beläget
nedanför berget Náma fjall som tidigare
varit en svavelgruva. Det var ingen behaglig
doft precis, men området var mycket
intressant. Vi fortsatte vidare till kratersjön
Viti (Helvetet) som är en krater med en
diameter av 320 meter, det var här som
Mývatns eldar uppstod och i 100 år var detta
en kokande gyttjepöl. Vägen dit gick förbi
den geotermiska kraftstationen vid Krafla.
Denna stora och komplicerade anläggning
producerar endast elektricitet under vintern
då efterfrågan är stor. Under sommaren
hålls det igång med att man borrar fler hål i
Kraflas (818 m) sidor för att ta tillvara den
ånga som bildas när regnvattnet genom
lavan sipprar ned till den underliggande
varma klippan. Sedan åkte vi till
Leirhnjúkur med sina lavaflöden från olika
tidsåldrar, de senaste (1981-84). Området
runt Leirhnjúkur är fortfarande aktivt och
ånga och svavelgaser stiger fram ur den heta
klippan. Det är intressant att vandra över
den nya lavan och utforska de frysta
“lavafloderna“ och titta ned från
kraterkanterna mot tungorna av svart lera.
Sprickorna i den nya klippan kan ha
svavelfickor och till och med små växter har
lyckats kolonisera sig i denna ogästvänliga
miljö.
Efter denna fantastiska upplevelse var vi
tvungna att åka till den varma källan, där
även Lennart och Gunnar sällade sig till
badentusiasterna. Kvällen var trivsam med
gemensam måltid och summering av dagens
upplevelser.

Lördagen den 19 juli var det åter dags att
stiga upp kl. 04.00. Vi skulle bege oss längre
norrut och när vi kört  en bit såg vi en stor
flock av spetsbergsgäss. Vårt första stopp
blev Dettifoss som med sin höjd på 45 meter
och bredd på 100 meter är Europas
mäktigaste vattenfall. Den grå floden
dundrar fram över fallet och sänder ett stort
moln av vatten upp i luften. Vi stannade
också till vid det mindre, men också mycket
vackra vattenfallet Hafagrillsfoss (27 m.)
som låg längre nedströms. På mycket dålig
väg åkte vi mot Öxarfjördur, där stannade vi
uppe på platån och njöt av utsikten och den
medhavda matsäcken. Vi fortsatte ned mot
vattnet och gjorde några stopp för att titta på
fåglar och de vackra  islandshästarna som
betade i hagarna. Vid Tjörnesta som ligger
högt med lodräta klippor ned mot havet såg
vi lunnefågel i flera hundratal längs
klippväggarna och i vattnet, även en
snösparv blev fotograferad. När vi stod vid
bussen var där en ljungpipare som ville ha
uppmärksamhet, Margareta skulle
fotografera den men då gav den sig iväg, så
fort hon lagt ned kameran kom den igen, hon
gjorde ett nytt försök även denna gång
lurade den henne, så försökte Lars-Ove
fotografera och då gick det bra, det var
precis som den ville driva med oss. Sedan
gjorde vi även ett kortare stopp i Husavik för
att tanka och då passade några på att
inhandla sig en islandströja. Vi stannade
också vid en gejser, där vattnet bubblar och
kokar och så plötsligt sprutar en pelare av
det varma vattnet upp i luften, det fanns
växthus alldeles i närheten vilket är mycket
praktiskt eftersom de kan utnyttja det varma
vattnet från källorna för att odla tomater,
gurka och andra grönsaker. Klockan hade
passerat åtta på kvällen när vi kom tillbaka
till stugan, men vi ville på vår sista kväll i
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Reykjahlid ändå åka ut och skåda fågel samt
avsluta kvällen med en bit mat på
restaurang.

Söndagen den 20 juli, frångår vi inte vår
vana utan stiger upp kl. 04.00, packar ihop
våra saker, äter frukost. Men innan vi styr
söderut gör vi ett besök vid Dimmuborgir
“(Mörka borgarna)“. För omkring 2000 år
sedan sände kraterraderna Prengslaborgir
och Lúdentsborgir strömmar av lava i
riktning mot sjön. Under ett visst stadium av
aktiviteten bildades en stor lavasjö, en
damm med glödhet sten som gled runt under
i n f l y t a n d e  a v  d e  k r a f t i g a
konvektionsströmmarna. Gradvis kyldes
delar av sjön ned och bildade fasta
lavapelare, vilka när sjön plötsligt tömdes
lämnades kvar på platsen som stora
förvridna lavatorn, det är dessa märkliga
formationer som kallas Dimmuborgir. Det
var alldeles ljummet och stilla i luften, så
det var en mycket fin upplevelse att vandra
omkring i området. På väg tillbaks till
stugan för att hämta vår packning, kollade vi
på lite fågel i några småsjöar och köpte
nybakade bullar till andra frukosten, sedan
bar det av söderut, eftersom det bara finns
en väg (1:an) runt ön blev det samma väg
tillbaks förbi Egilsstadir ner mot ett mindre
samhälle, Djúpivogur. Man kan inte se sig
mätt på detta mycket fascinerande landskap
på denna östra del som är landets äldsta
område. Sedan länge försvunna vulkaner
som en gång spydde ut ofantliga lavatäcken
och efterlämnade stora tjocka områden av
basalt. Efter det att naturen hade skapat
bergen började sedan glaciärerna att urholka
dem och skapa enorma U-formade dalar,
som formats till detta underbara
fjordlandskap. Upp till tusen meter höga
berg omger fjordarna. Havet är ett rikt

fiskeområde, vilket sätter sin prägel på
fågelarterna. Här finns talrikt med
stormfågel, tretåigmås och labb. Även
någon enstaka vittrut sågs. Utsikten vid
Djúpivogur med sin fiskehamn fick vi inte
se så mycket av på grund av den täta
dimman över hela området. Vi anlände vid
6-tiden på kvällen och skulle övernatta i
vandrarhemsdelen på Hotel Framtid, ett hus
vid sidan om själva hotellbyggnaden med
fräscha 2-bäddsrum. Köksdelen var mycket
primitiv, endast kallt vatten och en mycket
liten diskho, en kokhäll med 2 plattor. Johan
som var nyduschad, nyrakad och iklädd sin
nyinköpta islandströja skickades till
restaurangköket för att låna stekjärn och
kastruller så vi kunde koka potatis och steka
kött- och fiskbullarna, som vi inhandlat
tidigare på dagen.
Något bord att äta vid fanns inte hellre, som
tur var fanns det inte fler än vi i huset så vi
kunde bära småborden från sovrummen ut i
korridoren, eftersom den var ganska smal
fick vi placera stolarna så att vi även
utnyttjade dörrhålen in till rummen, det gick
utmärkt och det blev en uppslupen stämning
och maten hade strykande åtgång.

Måndagen den 21 juli fick vi lite
sovmorgon, först kl. 08.00 begav vi oss av
mot Vatnajökull. Dimman låg fortfarande
tät. Eftersom vi inte kunde göra några större
matinköp på nästa övernattningsplats
stannade vi till i Höfn för att proviantera. På
de blottade långgrunda stränderna sågs
massor med vadare födosöka. Dessvärre
gick de fasligt långt ut p.g.a lågvatten och
var därmed svåra att artbestämma. De som
sågs väl var dock kärrsnäppor. På vägen
stannade vi till vid glaciärlagunen
Jökulsárlón som ligger vid kanten av den
breda glaciären Breidamerkujökull. Från
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denna sjunker isberg ned till sjön och dessa
stora isstycken smälter sakta och flyttas
tvärsöver sjön mot havet. Det är en magisk
syn med dessa stora isblock som är
olikfärgade – vissa blå, vissa vita, andra helt
svarta av vulkanaska. Om man har tur kan
man höra och till och med se isberg lossna
från glaciären. Båtutfärder kan också göras
på sjön. Tyvärr låg dimman ganska tät även
här så vi kunde bara skymta en del  av
isblocken. Vi gjorde några stopp till på
vägen för att orientera oss för kommande
dag, några smålommar i en liten sjö samt
storlabb och snösparv upptäckte vi också
när dimman sakta lättade. Strax innan
slutmålet, Skaftafell, försvann dimman helt
och det blev solsken och strålande väder.
När vi kom fram till Skaftafell som är en
nationalpark, visade det sig att vi skulle bo
en bit upp på berget, där utsikten var
fantastisk ut över de vidsträckta
sandslätterna och områdena med sediment
från glaciärerna. Vi installerade oss i våra
rum och så var det dags för kvällsmålet.
Köket låg i ett separat litet hus med
gräsbevuxet tak, det var enkel standard även
här, men det fanns i alla fall gasspis.
Utanför fanns ett fast bord med långbänkar
på sidorna där vi kunde sitta och äta kokt
torsk, stor och fin, det smakade
utomordentligt gott i denna fantastiska
miljön. Efter maten vandrade vi upp i
Skaftafells lummiga gröna hedlandskap mot
ett litet vattenfall, Svartifoss, med sina
basaltpelare. Skaftafell har ett mycket
varierande natur och djurliv, det växer också
glasbjörk och rönn och bland de fåglar man
kan se finns arter som gärdsmyg, gråsiska,
r ö d v i n g e t r a s t  o c h  f j ä l l r i p a .
Undervegetationen är rik på växtliv bland
annat skogsnäva, blåklocka, gulmåra och
även harsyra som är en sällsynt och fridlyst

art på Island. Vandringen fortsatte fram till
glaciärkanten där vi satte oss för att njuta av
solnedgången och det röda sken som
återgavs så vackert mot bergstopparna. En
fantastisk kväll och en skön känsla att det
bara blir lätt skymning på natten.

Tisdagen den 22 juli var det åter dags att
stiga upp kl. 04.00 eftersom det fanns så
mycket att titta på i området. Vi började med
att inspektera bron som var under
återuppbyggnad efter raset av jökelloppets
framfart september 1996. Eftersom detta är
den enda förbindelsen till Reykavik stängdes
bron av vid vissa tider på dagen, så därför
var det lämpligt att köra över innan
reparationsarbetena startade för dagen.
Sedan åkte vi tillbaks till Jökulsárlón, nu var
det klart väder så vi kunde se hela
glaciärlagunen på ett helt annat sätt än dagen
innan. En flock silvertärnor dök i vattnet
efter småfisk, det var mycket imponerande
med alla dessa isblock. Skeidarársandur
skulle också utforskas med sin stora koloni
av storlabbar som häckar på de platta
sandslätterna. Det är beräknat att 3000 par
storlabbar häckar här, vilket förmodligen
gör detta till världens viktigaste
häckningsområde. De tycker illa om varje
intrång på si t t  revir  och gör
“störtbombanfall“ om man kommer för nära
boet. Vi fick erfara det när vi upptäckte en
unge som låg och tryckte på marken. Några
i gänget var nyfikna på att komma nära en
glaciärkant, så de vandrade över vidderna
medan vi andra åkte med bussen runt
området där glaciärkanten gick ner i sjön för
att sedan möta de andra gänget. Plötsligt när
vi stod och studerade området hördes ett
väldigt dån och vi såg hur ett stort isblock
lossade och brakade ned i vattnet. Johan och
Karin var sugna på att prova glaciärklättring,
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så efter kvällsmålet gav de sig iväg på en
guidad tur. Vi andra gick åter en tur på
Skaftafell, det var en härlig kväll och det
gällde ju att utnyttja denna vår sista kväll i
området. Det fanns fjällripa med ungar och
plötsligt när vi satt och beundrade utsikten
kom en jaktfalk svepande över oss.

Onsdagen den 23 juli var det dags att
vända tillbaka, vi tog det lugnt och höll
utkik efter fågel. Vi rastade i Djupivogur,
men även nu var det inhöljt i dimman, detta
området var mer utsatt för regn och dimma
än på andra håll. När vi kört en bit till fick
vi se flera hundratals sångsvanar i en vik,
en imponerande syn. Nästa rastställe var
Breiddalsvik, när vi satt där upptäckte Johan
plötsligt en jaktfalk, det blev bråttom fram
med kikare och tuber och när vi stått en
stund och spanat såg vi att det fanns tre
ungar och två äldre jaktfalkar, detta blev
dagens höjdpunkt. Färden gick vidare på
serpentinvägar upp för bergen mot
Egilsstadir, där vi skulle övernatta på ett
vandrarhem. Efter att ha installerat oss i
mycket trevliga rum åkte vi in till “sta´n“ för
att äta middag och sedan bada i
badanläggningen, där tydligen ortsbefolk-
ningen kopplade av efter arbetsdagens slut.
Där fanns en fin bassäng med rutschbana
och en bubbelpool som var njutbar att sitta
i. Senare på kvällen åkte vi en liten tur runt
i omgivningarna.

Torsdagen den 24 juli var det tid för
hemfärd. Färjan skulle avgå från
Seydisfjördur kl. 11.00, så vi åkte ner för de
branta backarna, det var mycket trafik
eftersom en del precis hade anlänt och
många skulle åka hem. När vi lämnade
Seydisfjördur var det dimma på sjön och
den höll i sig i de två av de tre dagarna vi

skulle vistas på båten, så det blev inte
mycket av fågelskådning. Båten stannade till
i Torshavn för att lämna och hämta
passagerare, denna gången fick vi inte gå i
land. Sista kvällen gjorde vi ett besök på
bryggan i styrhytten, det var intressant att
 se hur fint datatekniken fungerade med
kontroll över hela båten. Om det t ex gick 
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ett brandlarm kunde de exakt se var larmet
utlöst, de tog ett exempel och frågade var vi
bodde, då var Bengt snabb och sade
Höganäs, det blev allmänt jubel och han fick
svaret att så långt kunde de inte se, det fick
nog bli hyttnumret. Det är skönt med
spontanitet. Lördagen den 26 juli kl. 19.00
anlände vi till Esbjerg. Färden genom
Danmark gick bra och vi kom till
Helsingborg vid ½ 1-tiden på natten, då
började det regna men vi hade ju haft en
otrolig tur med vädret under hela resan.
Resenärerna Margareta Nilsson, Karin
Olofsson, Lisbeth Westerblad, Lennart
Johansson, Bengt Rasmusson, Gunnar
Strömberg, Lars-Ove Almåker och vid
pennan Marianne Almåker, tackar
reseledaren Johan Hammar för en mycket
fint upplagd och planerad resa till ett mycket
spännande land.

Artlista
1. Smålom: enstaka på Färöarna samt flera ex på flertalet av de besökta platserna

på Island
2. Svartnäbbad islom: flera par häckande Myvatn, rastande vid Tjörnesta, Island
3. Svarthakedopping: mycket vanlig vid Myvatn
4. Stormfågel: mycket vanlig vid havet. Även häckande vid Dettifoss, Island flera

mil från kusten.
5. Mindre lira: Enstaka sedda från båten i farvattnen kring Färöarna, 5 ex Nolsoy,

Färöarna.
6. Stormsvala: Enstaka sedda i farvattnen runt Färöarna samt hörda på 40 cm håll

under en nattlig tur till Nolsoy, Färöarna.
7. Havssula: Sedd dagligen under båtfärden till och från Island. Ibland hängde de

likt trutarna över Helsingörs färjan.
8. Toppskarv: Endast 1 ex på Färöarna.
9. Sångsvan: Myvatn flera ex, flera hundra ex öster om Djupivogur.
10.  Spetsbergsgås: Ca 30 ex öster om Myvatn.
11. Bläsand: Extremt vanlig vid Myvatn
12. Stjärtand: Flera ex vid Myvatn
13. Kricka: Enstaka ex vid Myvatn
13. Brunand: ?????
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14. Vigg: Mycket vanlig vid Myvatn.
15. Bergand: Extremt vanlig kring Myvatn.
16. Ejder: Enstaka längs kusten på Färöarna.
17. Strömand: 25 honor med ungar samt hannar ( varav en i full praktdräkt), Laxa,

Island.
18. Alfågel: Vanlig vid Myvatn.
19. Sjöorre: Enstaka vid Myvatn.
20. Islandsknipa: Totalt ca 50 ex på olika platser kring Myvatn.
21. Småskrak: ??
22. Storskrak: ??
23. Jaktfalk: 1 ex förbiflygande vid Skaftafell samt 5 individer söder om Egil-

stadir. På den senare lokalen var det en familj bestående av 2 ad
samt 3 juvenila fåglar som höll till. Föräldrarna levererade mat några
gånger ivrigt påhejade av sina ungar.

24. Fjällripa: 1 hona med ungar vid XXX samt ännu en hona med ungar vid
Skaftafell.

25. Strandskata: Färöarnas nationalfågel var verkligen så vanlig som dess status som
just nationalfågel antyder.

26. Större strandpipare: Enstaka ex på både Färöarna och Island.
27. Ljungpipare: Mycket vanlig  på både Färöarna och Island.
28. Roskarl: 1 ex sågs sträcka söderut över båten då vi var på väg hem från

Island. Dessutom mycket långt från närmast land.
29. Kärrsnäppa: Flera tusen vid lågvatten kring Höfn.
30. Skärsnäppa: Endast 1 ex vid Seidisfjörud.
31. Småspov: Karaktärsart på både Färöarna och Island. Dess läte hördes nästintill

hela tiden.
32. Rödspov (islandica): Enstaka kring Myvatn.
33. Rödbena: Vanlig vid Myvatn samt vid några strandängar på norra Island
34. Enkelbeckasin: Vanlig bl.a. 1 ex på 30 cm avstånd vid Skaftafell. Satt alltsom oftast

och spelade på skorstenen till vårt hus.
35. Smalnäbbad simsnäppa: Sedd på flera lokaler på Island bl.a. ca 50 ex vid Laxa, Myvatn.
36. Storlabb: Enstaka under sjöresan samt på några lokaler på norra delarna av

Island. Mycket vanlig runt Skaftafell där arten var karaktärsart.
Enstaka även sedda på Färöarna.

37. Labb: Vanlig på Färöarna, främst mörk fas, enstaka ex på Island???
38. Skrattmås: Sedd på Färöarna, ensktaka ex
39. Fiskmås: Enstaka ex på Färöarna.
40. Tretåig mås: Mycket vanlig under hela båtresan samt på Färöarna. Även mycket

vanlig vid kusten på Island.
41. Vittrut: 1 ex Seidusfjördur, 1 ex Djupivogur.
42. Vittrut/gråtrut: Flera individer med internediära karakrärer sedda på nordkusten av

Island.
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Havssula, ad; teckning Thmas Rönnertz

43. Havstrut: Sedd nästan dagligen.
44. Silltrut: Vanlig på Färöarna.
45. Fisktärna: Vanlig på Färöarna.
46. Silvertärna: Vanlig på Island.
47. Sillgrissla: Mycket vanlig vid kusten.
48. Tordmule: Enstaka ex vid kusten.
49. Tobisgrissla: ???
50. Lunnefågel: Extremt vanlig på Färöarna samt på Island. En ständig följeslagare

för den ivrige båtspanande fågelskådaren.
51. Klippduva: Enstaka ex sedda på Färöarna.
52. Skärpiplärka: Enstaka ex sedda på Färöarna.
53. Ängspiplärka: Enstaka på Färöarna samt Island.
54. Gärdsmyg: Enstaka ex av de inhemska rasen “borealis“, Färöarna.
55. Stenskvätta: Vanlig på Färöarna.
56. Koltrast: Enstaka på Färöarna
57. Stare: Vanlig på Färöarna.
58. Korp: Vanlig på Färöarna samt Island.
59. Gråsparv: Enstaka i Torshavn på Färöarna.
60. Snösparv: Enstaka sedda på Island.
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Exkusionsreferat

Årsmötet den 10 mars 1999

30 st. medlemmar hade mött upp på
Albertsgårdens kaffeservering i Norra
Heljaröd. Verksamhetsberättelsen pre-
senterades och det redovisades att
föreningen haft en mängd olika exkursioner,
deltagit i olika forsknings-projekt och
engagerat sig i fågelskydd, bl.a. kring
Hasslarps dammar. Föreningens ekonomi är
mycket bra för en förening av detta slag. Det
är oroande att trots, att vi får många nya
medlemmar, så försvinner en hel del gamla
medlemmar. 1998 var vi 437 medlemmar.
Medlemsavgiften kommer inte att höjas år
2000.
  Den enda förändringen i styrelse efter de
obligatoriska valen var att Henrik
Ehrenberg, som är militär från Ängelholm
ersatte Johan Hammar som suppleant. Johan
som flackat runt lite i landet har fått nytt
arbete i Växjö och har därmed inte tid att
sitta i styrelsen. Han kommer säkert att
verka i föreningen ändå med olika
inventeringar och ringmärkningsprojekt,
bl.a. i Hasslarps dammar.
  Efter årsmötet blev det som vanligt kaffe
med goda kakor, lotteri med böcker och
träslöjds alster skapade av Lennart Johans-
son, som priser.

- Boris Olsson -

Rönnen den 28 mars 1999
 
Dagens KOF-exkursion till Rönnen
präglades av grått och småkallt väder. Trots
det kunde deltagarna (ca 25 pers.), så som
programmet utlovat, spana in flera av vårens
budbärare. Skärfläckor och större
strandpipare sprang på sandbankarna och
både sånglärka och ängspiplärka sjöng flitigt.
Några skymtade sädesärlan. Ett par
ejderflockar drog ängsligt fram och åter längs
kusten och hade svårt för att bestämma sig
för om de skulle sträcka in över land. En
tornfalkshona visade upp sig vackert sittande
i en trädtopp. Långt ute till havs lyckades vi
hitta 2 svarthakedoppingar och 1 alfågel. 

- Mats Peterz -
 

Ornakärr och storkhägnet 
den 26 april 1999

Rubricerade exkursion hade tyvärr fallit ur
föregående nummers programtablå, men
mun-till-mun-metoden och annonseringen
hade nått ett tjugotal själar. Vi samlades vid
Väsby kyrka och gick sen de korta metrarna
till prästgården där den Fågel-Oskar belönade
entusiasten Bosse Svorén mötte upp. Bosse
är en härlig och märklig man. Han är besjälad
av en idé; storken, rödspoven, kärrsnäppan
och flera andra arter ska komma tillbaka till
Ornakärr ! Till sin hjälp har Bosse ett helt
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manegeri av fyrfota kreatur, vars mular,
tramp och skit ska förvandla ska förvandla
det vresigaste bräske till en sviktande och
inbjudande grässvål. 
Med massor av omsorg om sina djur - och
om möjligt med ännu mer kunskap -
berättade Bosse om sitt arbete. Om vikten av
att släppa rätt djurslag, i lagom antal, i rätt
tid. Efter introduktionen i Väsby, körde vi
ner till storkhägnet i kanten av Ornakärr. De
bägge storkparen gick/låg i väntans tider och
såg ut att vara vana vid att bli uttittade.
Storken bor ju som bekant gärna granne
med oss. Nere vid maderna - eller
"maaorna", som det heter på lokalspråket -
fick vi synbarliga bevis på vad Bosses djur
utträttat under bara ett par år. En härligt
snaggad grässvål breddde ut sig ända ner
mot Görslövsåns fåra. Storspovar, vipor,
gulärlor, krickor - och även en förbiilande
stenfalk - hörde till de arter som denna kväll
saluterade arbetet med Ornakärrs
restaurering. - Även vi tackar Bosse
Svorén och hoppas på uppföljning under
kommande år. 

Fågelskådningens dag 
den 9 maj 1999

Vädret och förhandsreklamen spelar stor
roll för tillströmningen av deltagare i detta
arrangemang. Vi hade väl inte någon större
tur med någondera. Kullaberg drog med
mest folk ( ca 25 pers) därnäst Fredriksdal,
medan vårt försök med Lervik på Bjäre
sannolikt fordrar ytterligare något år för att
bli inarbetet. Men, men - dom vi nådde var
mycket nöjda och under Fredriksdalsturen
hade vi glädjen att ha lokalpressen med oss.

- Ulrik Alm -

Rügen 13-16 maj 1999

DAG 1
Ett nätt litet sällskap på 6 personer, närmare
bestämt Lennart Johansson, Ann-Marie
Karlsson, Carl-Magnus Liljegren, Marianne
Nilsson, Sonja Gunnarsson och Hans
Nyquist, avreste med Scandlines-färjan kl
13.00 från Trelleborg. Regnet skvalade ner
på biltaket så stämningen var något dämpad.
Hur många arter skulle vi få se de här
dagarna på Rügen? Carl-Magnus höftade till
med 87 och Ann-Marie drämde till med 120.
Lennart nämnde siffran 105 efter moget
övervägande.   Bilen rullade av färjan i
Sassnitz 3 timmar och 45 minuter senare och
solen strålade!! Vi åkte till våra förbokade
rum på Prora Jugendhärberge några kilometer
söderut längs kusten. Fullt acceptabel
standard till ett billigt pris. 25 DM per natt
inklusive frukost, + 6 DM för lunchpaket.
Heinz Grabner hade arrangerat detta men fick
tyvärr förhinder och kunde inte följa med.
  En kvällspromenad längs stranden gav bl a
kentsk tärna och skäggdopping. I skogen såg
vi både grå- och svartvit flugsnappare,
spillkråka, större hackspett och ett flertal
sångare.

DAG 2
Uppstigning nästa morgon kl 5.30, kläder på
och ut till bilarna. Svart rödstjärt på taket på
vandrarhemmet fick oss att stanna upp ett par
minuter. Snart gick färden till sjön
Schmachter intill Binz, 10 minuters väg
därifrån. Innan vi ens klivit ur bilarna såg och
hörde vi flera trastsångare. Vassångaren
surrade ihållande i vassen, liksom rör- och
sävsångare. Plötsligt dök ett domherr-par
upp, kanske en inte helt vanlig syn vid kanten
av en sådan sjö.
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  Nu fick vi skynda oss tillbaka för att inte
missa frukosten. Den var alldeles förträfflig
och bestod av bröd och många sorters
pålägg som vi sedan också tog för oss av när
vi tillredde våra lunchpaket.
  Sedan körde vi söderut med kurs på Zudar,
Rügens sydligaste spets. På vägen gjorde vi
många stopp och noterade bl a ett storkpar
på s i t t  bo,  turkduva,  s tegli ts ,
gräshoppsångare samt förvånande många
fjällvråkar. Vi passerade många spännande
små vattensamlingar där en del gav fin
utdelning såsom årta, snatterand och
skedand. Väl framme vid Zudar spanade vi
först av stranden där det gick spovsnäppa,
rödbena och kärrsnäppa. 
  Vi intog lunchen omgivna av intensiv
fågelsång och mygg, och lämnade tubarna
kvar i bilarna för en promenad i skogen.
Naturligtvis förstår alla att detta misstag fick
vi ångra! Vi såg bl a havsörn, skäggmes och
kustpipare, och resans höjdpunkt för oss
alla: en sommargylling  (en utfärgad hane)!!
Den visade sig helt öppet under en lång
stund, först i ett träd och sedan i en låg
buske på stranden. En tubkikare hade alltså
gjort sig, men även i handkikarna blev det
en upplevelse att se den helt otroligt gula
färgen på denna vackra fågel.
  Denna dag hade vi även planerat in ett
besök i ett skogsparti nära Putbus och där
fanns härmsångare, stjärtmes, nötväcka,
trädkrypare samt smådopping i en liten
damm.

DAG 3
Samma procedur på morgonen. Tyvärr var
vädret betydligt sämre med blåst och
regnskurar hela dagen. Morgonpromenaden
gav magert resultat. Vi begav oss sedan
norrut med kurs mot Kap Arkona. På sina
ställen bestod vägarna endast av

betongbelagda hjulspår, på andra ställen
stenläggning, ibland bristfälligt asfalterade.
Farten var följaktligen låg. 
  I en vattensamling låg minst tre par
gråhakedoppingar. En annan höjdare – de
många kornsparvarna! På praktiskt taget
varje telefontråd satt de uppradade och vi
hade uppskattningsvis ett hundratal totalt
under resan. Sången är nu inpräntad, även för
oss mindre bevandrade skådare.
  Förmiddagsfikat intog vi sittande i en brant
med fantastisk utsikt över havet. Här
observerades en storlom och några
drillsnäppor, samt skarvar. Överhuvudtaget
fanns det otroliga mängder skarvar längs
kusterna och i luften.
  Anmärkningsvärt tyckte vi det var att vi inte
såg en enda fasan, ej heller råka. Däremot
svart kråka.
  Vädret var fortsatt dåligt men gulärla
lyckades vi få syn på, samt en småspov på en
åker.
  För att inte åka hem samma väg, tog vi en
färja vid Wittower och kom så småningom
till Ummanz. Där brukar tranorna rada upp
sig, innan de flyger vidare till oss. Denna dag
var det ovanligt fågelfritt överallt förutom
några sångare i skogen samt en ormvråk på
nära håll.
  Nu började vi bli hungriga och åkte till
Bergen som är Rügens största stad. Den är
vackert belägen på en höjd och är utan tvivel
värd ett längre besök. Vi hittade ett mysigt
matställe där vi åt en delikat jägarschnitzel
som sköljdes ner med den tyska ölen.

DAG 4
Morgonturen gick åter till sjön Schmachter.
Trastsångaren sjöng vidare, liksom
vassångaren. Som vanligt spanade Lennart
intensivt och nu lyckades han presentera
dvärgmås för oss. Plötsligt dök en fiskgjuse
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Svartvit flugsnappare; teckning Thomas Rönnertz

upp och sågs fint mot skogsbrynet. När vi
kom tillbaka till parkeringsplatsen vid
vandrarhemmet kom en lågsniffande duvhök
förbi.
  Efter frukost och packning hade vi några
timmar på oss innan färjan gick tillbaka. Vi
körde söderut och fikade bla
nd  dynerna  på  en
s a n d s t r a n d  v i d
semesterorten Ostseebad
Baabe där mängder av hotell
var under uppbyggnad. Hela
Rügen var för övrigt fullt av
pensionat, hotell, vandrarhem,
och rum till uthyrning. 

Mycket var nybyggt och tjusigt som kontrast
till den gamla bebyggelsen sedan tiden i det
gamla Östtyskland. 
  Nu fanns ingen återvändo, färjan väntade.
Lennart jobbade som vanligt för högtryck in
i det sista och tofslärkan tog han i färjekön!
Vi andra såg tyvärr inte den, men Sonja
prickade in den sista arten, en glada, från
båtdäcket innan vi la ut. Facit blev 113 arter.

Vem vann om inte Ann-Marie, men
Lennart blev inte ledsen!

1999-05-18       
- Ann-Marie och Sonja -

Föreningsaktiviteter 

Onsdagen 4 aug
Vadarkväll vid
Skälderviken

Semestern må rinna ut, men nu börjar
vadarsäsongen. - Kom och njut av spovar,
snäppor och pipare ! Förhoppnings-
visharvilångt släpljus från väster som

perfekt  scenbelysning över Rönnens
sandbankar och tångvallar
Samling: KOF-stugan, 50 m öster om
Heljaröds hamn, på vars hamnplan du kan
parkera. Nerfarten till Heljaröds hamn
(Sjömadsvägen) hittar du, om du med
utgångspunkt från väderkvarnen i Farhult
fortsätter  ca 500 m. åt Ängelholmshållet
Kl: 18.30
Ledare: Mats Peterz, Kaj Mölller
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Tisdag 24 augusti
Hasslarps dammar - livat så in
i vassen.
De gamla sockerbruksdammarna är vår egen
inlandslokal av rang. Änder, doppingar och
vadare trivs här, liksom sångare och andra
småfåglat med förkärlek för vass- och
vattenmiljöer. 
Om omständigheterna medger kommer vi att
visa ringmärkning. - Missa inte denna
möjlighet till en intressant inblick i
flyttfåglarnas värld.
Samling; Vägen/parkeringen in mot
"Fleningedammen", Kommer du från
Fleningehållet är det första grusvägen till
höger innan bebyggelsen i Hasslarp börjar.
Kl: 18.30
Ledare: Henrik Johansson, Thomas
Svanberg

Söndagen 5 september.
Förhöst vid åskanten
Tyst i markerna; ungfågelstid, uppladdning,
kanske lite lätt flyttoro. Våra sommarfåglar,
som tornseglare, törnskata, gök och bivråk,
börjar uttåget. Vi rör oss i markerna kring
Åvarp, med Vegeådalen och Hallabäcken
som riktpunkter.
Samling: Bjuvs vattentorn.  Har du problem
att ta dig till Bjuv ? Ring Ulrik (042 - 33 52
13) så har han ev. kläm på vem/vilka som
åker från Helsingborg.
Kl: 09.00. Räkna med en tur fram mot 13-
tiden.
Ledare; Ulrik Alm, Lasse Karlsson

Söndagen 19 september
På andra sidan sundet -
Nordsjälland
Vi tar en "tura" - och stiget iland på danska
sidan. Kanske ser vi då en del av det

rovfågelsträck som vid bra väderlek ger sig
iväg från den svenska sidan norr om
Helsingborg. Dessutom är avsikten givetvis
att bekanta oss med lämpliga fågellokaler.
Samling, Olympiaskolan, Helsingborg, där vi
stuvar in oss i lämpligt antal bilar
Kl: 08.00  Hemfärd under eftermiddagen.
Ledare; Namn inte riktigt klart i skrivande
stund, men med all säkerhet blir vi guidade
av lokala förmågor
Obs; Förutom sedvanlig "soppepeng" till
resp. bilförare tillkommer givetvis kostnad
för överfarten

Lördagen 2 oktober
Hallands Väderö
Att besöka Väderön minst en gång om året
borde vara ett måste för varje KOFare. Den
varierande artsammansättningen och den
härliga ö-känslan laddar kroppens batterier
för veckor framåt. Vi stiger iland vid
Sandhamn och rör oss sen genom så
skiftande miljöer vi kan. Vill du förbereda
dig med några läsa-på-arter kan vi
rekommendera; tobisgrissla, tordmule,
skärpiplärka och bläsand.
Samling: Olympiaskolan,Helsingborg  Kl:
06.45 
Brännborns på öster i Ängelholm  Kl 07.15
eller Hamnplan i Torekov  Kl  07.50,
Båtresan kostar ca 100 kr.
Räkna med att vi är åter i Torekov  ca kl 14 -
14.30
Ledare: Ulrik Alm

Vi återkommer i nr 3:99 med höstens
fortsatta aktiviteter. Bl. a blir det film, den
prisbelönta "Falkens öga" !
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Tofsvipa. Teckning Peter Elfman

   Nytt från KOF
Mats Peterz
Ordf

När detta skrivs är det fortfarande
sommarvarmt  trots att vi kommit en bra bit in
i september. De flesta tycker nog att
sommarvädret varit behagligt. Ganska lagom
skulle väl en svensk säga. Mycket tyder på
att även fåglarna haft en bra sommar med
god häckningsframgång och många flygga
ungar. Förhoppningsvis kan vi därmed se
fram emot en fin höst ur fågelsynpunkt.
Passa på och följ med på våra exkursioner!
  Mindre bra sommarväder drabbade vissa
delar av Kullahalvön i augusti. Kraftigt regn
som ledde fram till översvämningar i både
källare och på jordbruksmark. Vid sådana
tillfällen får man en liten aning om hur
landskapet såg ut i mitten på 1800-talet. Nya
diken samt fördjupning och uträtning av
befintliga vattendrag har gjort att så gott
som alla våtmarker försvunnit. Dessa
fungerade förr som vattenmagasin som
kunde utjämna vattenflödet vid riklig
nederbörd. 
  För att undvika upprepade över-
svämningar i framtiden, bör vi återskapa de
våtmarker som kan fungera som buffertar vid
skyfall eller längre torrperioder. Först på
listan står naturligtvis Görslövsåns mader.
Vilket fantastiskt rikt fågelliv som utvecklas
här i samband med över-svämningar! Då kan
man se gäss, änder, tofsvipor, brushanar

och starar i hundratal. 
  Tyvärr försvinner fåglarna lika snabbt som
vattnet rinner ut i Skälderviken genom den
uträtade och muddrade åfåran. En reglering
av vattenståndet i detta område kombinerat
med djur som betar på ängarna skulle skapa
ett område till fromma för både fåglar och
människor!
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Sett se´n sist ... observationer
under april - juni 1999 

    

                     Henrik Johansson

Till att börja med kan nämnas att två
svarthalsade doppingar låg i Hasslarps
dammar 9.5 och man kan lugnt påstå att
lokalen är den för arten säkraste här i
Nordvästskåne.
  Trots ganska dåliga förutsättningar för
havsfågelskådning under våren och
försommaren sågs sammanlagt sju
stormfåglar och ett trettiotal havssulor, bl.a.
10 ex Domsten 14.5. Dessutom rapporterades
en mindre lira från Kullen 1.5.
Svart stork  ses ej årligen i våra trakter så
därför är vårens tre observationer en smula
anmärkningsvärt. Först sågs 2 ex vid
Vegeåns mader utanför Strövelstorp på
morgonen 22.4 och senare samma dag 1 ex
flygande mot norr över Nya Kungsgården i
Ängelholm. Nästa observation gällde 1 ex
mot norr över Ornakärr 16.5. Nämnas kan
också att en större flamingo sågs dra norrut
över Ängelholms Kronoskog 5.4 och man får
väl förmoda att det rörde sig om en förrymd
fågel.
Våren, och då framförallt maj månad, gick i
rovfåglarnas tecken med en drös
observationer av diverse rariteter. En brun
glada iakttogs vid Hasslarp 14.4, ytterligare
två sträckte in över Hittarp 18.5 där det även

bokfördes havsörn både 18.5 och 19.5 vilket
är mycket sent. Ängshök noterades vid sex
tillfällen under tiden 5-19.5 vilket är en för
Nordvästskåne hög vårsumma men än värre
var att hela sju aftonfalkar sågs mellan 2.5
och 4.6 vilket är smått sensationellt med tanke
på att arten ej ses årligen inom
rapportområdet. I vanlig ordning sågs även
en del pilgrimsfalkar  under våren vilket
gällde både Kullabergsparet och en knapp
handfull andra på väg mot nordligare
breddgrader.
Ett lustigt fynd av en helt orädd tjäderhöna
gjordes vid Tåssjö under några aprilveckor.
Fågeln lät sig villigt klappas av barnen på
lägerskolan men ytterligare omständigheter
kring fågeln har ej kommit till kännedom.
Troligen minst åtta vaktlar hördes i maj-juni,
de flesta i omgivningarna kring Stureholm
men även 2 ex längs vägen mellan Varalöv
och Åstorp 18.5 samt 1 ex nordost om
Vallåkra 13.6. Vid Farhult spelade en
småfläckig sumphöna 28.6 och dessförinnan
hördes kornknarr vid Hasslarps dammar 13.5
och 18.5, Tommarp 22.5, vardera 1 ex öster
och väster om Hasslarp 14.6 samt 1 ex väster
om Stureholm 16.6.
  Stundtals var majvädret riktigt bistert med
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Ringtrast, hane; teckning Rolf Jansson

både regn, blåst och kyla. Detta medförde att
nordsträcket till viss del bromsades upp med
riklig fågeltillgång som en direkt följd. Höga
antal av diverse vadararter noterades, bl.a.
en rekordflock med cirka 500 kustsnäppor
vid Sandön 6.6. Det var för övrigt vid
Sandön som man bäst kunde bevittna
skådespelet och i samband med detta
räknades t.ex. 660 myrspovar 12.5, 125
svartsnäppor 13.5 och 130 gluttsnäppor 12.5.
Utöver dessa vadarobsar skall naturligtvis
inte en spelade dubbelbeckasin på Ornakärr
13-17.5 samt en dammsnäppa i Hasslarps
dammar 8-13.5 falla i skymundan.
Utanför KOF-stugan i Häljaröd sågs en
vacker bredstjärtad labb 1.5 och på
avdelningen labbar skall även nämnas att
minst tjugo ”vanliga” labbar  bokfördes
mellan den 5.4 och 15.5 vilken är en för
Nordvästskåne fin vårsumma. Vid Sandön
rastade två gamla svarthuvade måsar 11.5
samt ännu en i första sommardräkt 24.5 och
på samma lokal sågs ensamma skräntärnor
vid fem tillfällen från mitten av maj.
Svarttärnor  sågs också med jämna
mellanrum där högsta antalet var 11 ex vid
Sandön 13.5 och till detta skall även läggas
en vitvingad tärnas snabbvisit vid Hasslarps
dammar 23.6. 
Vårens enda turturduva iakttogs på Kullen
22.5 och den från förra perioden
rapporterade pärlugglan vid Önnarp hördes
även 3.4. Ytterligare två spelade för övrigt
vid Traneröds mosse dagen efter. Vidare
rapporterades fem jordugglor t.o.m. mitten
av maj, bl.a. en spelande vid Traneröds
mosse 4.4, samt inte mindre än fjorton
revirhävdande nattskärror mellan Maglaby
kärr och Hålebäck på Söderåsen 25-26.6.
Nämnas kan även att en kungsfiskare sågs
längs med Rönneå i Ängelholm både den 2.5

och 13.6 .
  På Rönnen observerades rödstrupig
piplärka 10-11.5 samt 18.5 och gulärla av den
västliga rasen flavissima  21.5 medan ännu en
av samma ras sågs på Kullen fyra dagar
senare. För andra året i rad fick man chans att
stifta bekantskap med sydnäktergalens  sång
då 1 ex uppehöll sig vid Örby ängar i
Helsingborg 27.5-7.6. Således andra fyndet
för rapportområdet och troligen endast det
tredje i Skåne. Ytterligare 1 ex rapporterades
tillfälligt från Aggarp 24.6.
  Det blev en relativt god ringtrast vår med
observationer av mer än femtio exemplar

under tiden 11.4-14.5, de flesta i vanlig
ordning vid Björkeröd på Kullaberg. I början
av juni påträffades två sjungande
flodsångare, dels 1 ex i Råådalen vid
Bälteberga 2-7.6 och en annan strax söder om
Välinge 7-9.6. Ett par månader tidigare märktes
ett tydligt inflöde av brandkronade
kungsfåglar  då fyra fåglar hittades, 1 hona
Kullen 1.4, 1 hanne sjungande Ängelholm 4.4,
1 ex Kullen 5.4 samt 1 hanne söder om
Domsten 5.4.
  Endast en pungmes rapporterades, 1 ex
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Hasslarp 8.5 medan sommargylling
noterades vid tre tillfällen, Össjö 31.5,
Äsperöd 1.6 samt Kullen 16.6. Från Kullen
rapporterades dessutom en isabella-
törnskata 26.6 vilket skulle utgöra första
fyndet för Nordvästskåne om det godkänns.
Vid Kulla Gunnarstorp fanns en svartkråka
23.4 och på Kullen sågs gulhämpling vid tre
tillfällen, 1 ex vardera 1.4, 16.6 samt 27.6. Kul
var det även att nio ortolansparvar sågs i
maj, bl.a. 3 ex Kullen 15.5 samt att en
sjungande kornsparv uppmärksammades
vid Ugglarp, Starby 22.5.

Vem längtar inte till nästa vår?

í í í í í í í

 
Osynligt arktiskt sträck

Nu när vi kommit en bit in på hösten är det
säkert många av oss som gärna ser tillbaka
lite. Kanske fundera man över något extra
man varit med om ute i fågelskådar-
markerna.. En sådan fundering kan föl-
jande rader belysa .

Att vårsträcket tar slut redan i slutet av maj
är kanske en uppfattningen som ibland
förekommer. Så är definitivt inte fallet. På
hög höjd över våra huvuden, utom synhåll
för våra ögon passerar mycket stora antal av
kustsnäppor. Dessa är på väg från
Vadehavet vid Nordsjökusten till sina
häckplatser på Taymyrhalvön i norra

Sibirien. Sträcket är som mest intensivt under
perioden 4–15 juni men slutfasen pågår ända
fram till midsommar. Endast om de möter
ogynnsamt väder går de ner för att rasta och
då kan stora flockar ses. 

Detta var exakt vad som hände 6 juni i år när
Per Undeland och Peter Svensson besökte
Sandön. I samband med att regnmoln tornade
upp sig gick plötsligt ca 500 kustsnäppor ner
för att rasta. Efter en stund klarnade det upp
varvid kustsnäpporna lyfte, tog ordentlig
höjd och försvann mot nordost. Detta är så
vitt känt den största kustsnäppe-flocken som
observerats i Nordvästskåne.

- Mats Peterz -

Dum som en gås?

  Varje fågel flyger med
egna vingar, men genom
att flyga i v-formation
ökar flocken effekten med
71 procent jämfört med om
varje fågel flög ensam.
  Mänsklig aspekt:
Människorna som arbetar
i en gemensam riktning
och med känsla av
samhörighet kommer
fortare och lättare till målet
eftersom de får draghjälp
av varandra.

(Citat ur en amerikansk
tidskrift om ekologi)
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Vad ses härnäst...?

Mats Rellmar

Till och med 1997 har totalt 338* arter påträffats inom KOF’s nuvarande rapportområde,
inklusive Båstads kommun. Under 1998 noterades ytterligare tre förstafynd, nämligen
rödhalsad gås, blåvingad årta och sydnäktergal. Dessa fynd skall dock granskas av raritets-
/rapportkommittén innan de slutligen kan läggas till den redan långa artlistan. I snitt har
knappt 2 nya arter per år setts under de senaste 28 åren (se fig. 1).

Figur 1. Nya arter för KOF’s rapportområde (inklusive Båstads kommun) 1970 - 97.
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Frågan man kanske ställer sig är: tar de nya
arterna aldrig slut och vad kommer i så fall
härnäst? Ornitologins utveckling vad gäller
artbestämning, kunskaper om olika fåglars

utbredning, fågelskådarens utrustning, nya
strategier (t.ex. ringmärkning) m.m. gör att
tillflödet av nya fågelarter knappast sinar och
i så fall endast långsamt (knappast någon
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skönjbar nedgång enligt fig. 1!). Till detta
kommer förändringar i fåglarnas utbredning:
första skånska fyndet av gulnäbbad lira
gjordes på Kullen i november 1985. Arten
har därefter noterats inom rapportområdet
vid ytterligare elva tillfällen (t.o.m. 1997).
Med allt havsfågelspanande som företagits
i Nordvästskåne långt innan 1985 verkar det
otroligt att arten skulle ha varit förbisedd.
Förmodligen har den ej varit det heller!
Tvärtom visar fynd från Storbritannien,
Danmark och västkusten norr om Skåne att
den gulnäbbade liran faktiskt har ändrat sina
levnadsvanor och numera regelbundet
förekommer längre norrut i Atlanten. Andra
arter som sakta flyttar sin utbredning
norrut/västerut gäller t.ex. svarthuvad mås
(sedd första gången inom rapportområdet
1968), dammsnäppa (1981), citronärla (1987)
och balkanspett (ännu ej noterad). 
Ytterligare en källa till att nya fågelarter
tillkommer är upphöjningen av fåglars raser
till artstatus. För Nordvästskånes del har
detta (hittills) gett två nya arter:
medelhavslira (tidigare betraktad som ras av
mindre lira) och vattenpiplärka (tidigare ras
av skärpiplärka). 
Vilka arter kan då tänkas dyka upp inom
rapportområdet de närmsta åren. Frågan är
givetvis omöjlig att säkert besvara. Det
närmaste man kommer framtiden är några
välmotiverade gissningar. Här följer några
sådana som, grundat på bl.a. arternas
geografiska fyndbild i övriga Skåne, Sverige
och norra Danmark, lämpliga biotoper inom
rapportområdet, möjligheten till upptäckt
och säker artbestämning samt trender inom
fågelskådningen, gör det troligt att någon
eller några av följande arter kommer att
registreras inom en femårsperiod:

Ägretthäger: Fynd görs nära nog årligen
längs västkusten norr om Skåne (bl.a. vid
Getterön i Halland) samt  på Nordsjälland (10-
15 fynd föreligger). Obekräftade iakttagelser
finns sedan tidigare från bl.a. inre
Skälderviken och Bjärehalvön. Närmaste
skånska fynd har gjorts i Perstorp.
Ägretthägern är lättbestämd men saknar i
Nordvästskåne riktigt bra biotoper, dvs
grunda, vassrika insjöar. Normalt brukar dock
inte arten vara så kräsen och t.ex.
Farhultsviken är ett hett tips.  

Större skrikörn: Ses nästan årligen i Skåne,
främst under hösten men även vintertid.
Tyvärr är artens fyndbild i Sverige utpräglat
ostlig och begränsad mot sydväst till
Falsterbohalvön. Endast en iakttagelse
föreligger från t.ex. Halland den senaste 20-
års perioden (från 1995). Väster om Skåne ses
större skrikörnen sällsynt vid Skagen (11 fynd
t.o.m. 1996) och noterades faktiskt så nära
som på Anholt i slutet av april 1998 samt som
nordsträckande vid Hellebäck i mitten av maj
(ogranskade uppgifter, gm Dansk OF). På
Nordsjälland föreligger sedan tidigare 10-15
iakttagelser. Från KOF’s rapportområde
föreligger två, av RK ej accepterade, rapporter
om arten (Vegeholm 1966, Nällåkra 1970) och
åtminstone någon av de mycket få
iakttagelser av obestämda skrikörnar som
också gjorts tros ha avsett denna art.
Det omfattande rovfågelsträck som passerar
Nordvästskåne vår och höst ökar möjlig-
heten till fynd även om arten emellanåt är
svårbestämd. Varför inte en nordsträckande
större skrikörn vid Hittarp i runt 20 april,
tillsammans med fiskgjusar och brunhökar?
 
Sibirisk tundrapipare: Arten har sedan en
tioårs-period iakttagits alltmer regelbundet,
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främst under höstflyttningen. Fåglar ses
främst under sensommaren (gamla individer)
och i september-oktober (ungfåglar) och 23
fynd har gjorts i Sverige t.o.m. 1997. Från
den halländska kusten föreligger ett 6 fynd
(1987-1997) medan Skåne har besökts av fyra
individer. Inga fynd har hittills gjorts på
norra Själland.
Arten kan vara lätt att förbise, speciellt
ungfåglarna, och är aldrig lättbestämd. Dock
finns fina rastlokaler inom området i form av
t.ex. Rönnen, valda delar av Bjärekusten eller
varför inte Hallands Väderö.

Rödhalsad snäppa: Mycket ovanlig art i
såväl Sverige (10 fynd t.o.m 1997) som i
övriga Europa. Halland (Halmstad, Getterön)
liksom Skåne (Falsterbohalvön) ståtar med
två fynd vardera. Endast sensommarfynd av
fåglar i sommardräkt har gjorts och arten är
då relativt svårbestämd (närstudier krävs!)
och ganska lätt att förbise. Rödhalsad
snäppa bör nog, åtminstone i förhållande till
övriga här nämnda arter, betraktas som
något av en ”outsider” . Trots dess
sällsynthet bör chansen vara, om inte god,
så åtminstone befintlig att någon individ
skulle kunna gömma sig bland småsnäppor
och andra vadare på t.ex Rönnen. Framförallt
denna lokals förmåga att dra till sig udda
småvadare samt att området närmast
dagligen besöks av fågelskådare under ”rätt
period” (d.v.s. sensommaren) utgör
någorlunda starka skäl. Alltså, ut och
semesterspana i juli och augusti!

Större beckasinsnäppa: Efter att Skånes
första artbestämda individ noterades vid
Örtofta i oktober 1996 kan man bara hoppas
att ”proppen har gått ur”. Arten är
visserligen mycket ovanlig i Sverige men av

11 fynd t.o.m. 1997 har hela sju gjorts längs
Väs tkus ten  ( som närmas t  Påa rp ,
Laholmsbukten, i Halland). I Skåne föreligger
o c k s å  s e x  f y n d  a v  o b e s t ä m d a
beckasinsnäppor varav ett gjorts inom
rapportområdet, vid Sandön i september 1971.
Arten är notoriskt svårbestämd men
rapportområdets geografiska läge, ökad
uppmärksamhet hos fler fågelskådare och
bättre bestämningskunskaper borgar kanske
för framtida fynd.  
Större beckasinsnäppan är under vår- och
höstflyttningen i Nordamerika ofta knuten till
sötvatten varför lokaler som Vegeåns
mynning, inre delen av Farhultsviken och
Hasslarp borde kunna vara potentiella
fyndplatser.

Korttålärka: Är årlig i Sverige sedan början
av 1980-talet och alltså förhållandevis
”vanlig” som raritet (över 100 fynd t.o.m.
1997). Korttålärkan är kanske det hetaste
tipset som nytillskott till rapportområdets
artlista men arten är märkligt ovanlig i Skåne
med endast sex fynd (t.o.m. 1997). Den
normala fyndbilden i  Sverige är
majobservationer i sydostliga landskap. De
senaste åren har ett mönster med ett ökat
antal senhöstfynd och t.o.m. vinterfynd
kunnat skönjas vilket sannolikt bättrar på
nordvästra Skånes möjligheter. Från norra
Själland finns uppgifter om fyra observationer
medan det på sträckan Varberg-Halmstad (Hl)
föreligger fem fynd sedan 1987 (och alltså
iakttagen så nära som i Halmstad!).
  Arten kan rasta på såväl gräsmark nära
kusten som stubbåkrar i inlandet och borde
alltså kunna ses i stort sett var som helst
inom rapportområdet. Detta är kanske
anledningen till att inga iakttagelser har gjorts
hittills. 
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  Titta gärna en extra gång på den småväxta
sånglärkan med det märkliga lätet som du
råkade stöta vid lilla viken på Rönnen!

Rödstrupig sångare: Är trots sin litenhet
spektakulär och, åtminstone hanarna, är
lättbestämda vilket givetvis ökar
upptäcksmöjligheterna (till skillnad från t.ex.
fältsångare, brunsångare m.fl.). I Sverige har
29 fynd gjorts t.o.m. 1997 och vårfynden
dominerar markant. För Skånes del föreligger
under samma period sex iakttagelser (alla
hanar) varav ett höstfynd. Dessa är
koncentrerade till landskapets sydvästra
hörn där fem är rena fältobservationer och
endast en fångad i nät.
En titt på de halländska fynden ger bl.a. fyra
individer på Nidingen t.o.m. 1997. Öland
leder visserligen fyndligan med sju exemplar
men totalt sett är de sydsvenska vårfynden
väl utspridda och visar att den förlängda
vårflyttningen kan orsaka upptäckter var
som helst. Det bör dock noteras att
Nidingens fåglar har fångats i nät liksom
flertalet av Ölandsfynden, ett minus i
upptäcktspotentialen för nordvästra Skånes
del. Ytterligare ett litet minus är att inga fynd
hittills gjorts på norra Själland (och bara en
gång på hela Själland!).
Artens lokalval kan i stort sett bli var som
helst men vem har väl inte dagdrömt om en
grann,  rödbröstad hane i buskagen längs
Kullens branter en solig majmorgon? Ett
annat hett tips är buskarna hemmavid:
överraskande många har setts i eller i
anslutning till fågelskådares trädgårdar!

Trädgårdträdkrypare: Har hittills varit en
utpräglad ”stationsart” då alla de 15 svenska
individerna fångats i nät. Falsterbo leder
överlägset med 13 ”nätade” ex medan

Ottenby respektive Landsort (Srm) fångat ett
exemplar vardera. Våren 1998 påvisade dock
nya möjligheter för fältobservationer i Sverige
sedan Själland nära nog invaderats av
sjungande fåglar. Arten är inte ovanlig på
Jylland men har på Själland hittills betraktas
som en mindre raritet. Ogranskade uppgifter
gör gällande att minst ett 15-tal fåglar höll till
runt Storköpenhamn och att enstaka,
stationära individer sjöng på olika platser
norrut längs Öresundskusten, ända upp till
Helsingör och Hellebäck (dvs knappt fyra km
från Kullabygden!). Våren 1999 fanns åter ett
antal sjungande fåglar nära Köpenhamn, dock
märktes detta år ingen motsvarande spridning
norrut längs den danska sundskusten. Under
dessa två vårar eftersöktes arten på ett antal
lämpliga platser längs den skånska
sundskusten (såväl i som utanför KOF’s
rapportområde), dock utan resultat.
Trädgårdsträdkryparen (i likhet med den
”vanliga” trädkryparen) infinner sig tidigt på
häcklokalerna och kan höras sjunga från
slutet av mars och väl in i maj. 
Framtida fynd i större glesbevuxna
lövskogsområden och parkanläggningar som
t.ex. Pålsjö, Krapperup eller varför inte
Kullaberg eller Hallands Väderö borde, med
dagens förutsättningar, inte vara helt
osannolika.

*) Siffran inkluderar endast  arter som anses ha
nått rapportområdet på naturlig väg eller
inplanterade arter som numera har en
självreproducerande stam i Sverige (t.ex.
kanadagås). Samtliga av de ovanligare arterna är,
där så krävs, granskade och accepterade av
Raritetskommittén eller Regionala
rapportkommittén.



Fåglar i Nordvästskåne 3/99 9

Mats Rellmar Tyringegatan 41, 252 76
Helsingborg

Exkursionsreferat

Eilat 23 - 30 mars -99

Vi var 10 skådare med Kaj Möller och Alf
Petersson som ledare. De guidade oss
kunnigt på lokaler som var mycket
givande. Lärorikt på många sätt.
Sammanlagt såg vi omkring 170 olika
arter, varav 90 var nya för mig - jag som
inte skådat fågel söder om Alperna. Men vi
inte bara kryssade arter, vi njöt också av
naturen i dessa ökentrakter, natur med
både övervintrande och sträckande fåglar.

Dag 1 - hotellfönstret

Det började omedelbart vi kom fram. In på
hotellrummet för att sätta av bagage. Någon
halvtimme före skymningen drog jag undan
gardinen för fönstret, lyfte kikaren och såg
en örn, troligen en skrikörn. När
termikvindarna vid solned-gången tog slut
hade örnen antagligen droppat ner från hög
höjd och sökte väl “en nattkvist”, en klippa
att sitta på. Och  hela resan fortsatte på
samma sätt, ideligen nya upplevelser.

Dag 2 - “utskälld på grönt manér”

Nästa morgon gick vi klockan 6, strax efter
gryningen, till stadsparken. Det fanns gott om
rödstrupiga piplärkor som sökte insekter i
örtbevuxna, konstbevattnad markvegetation.
I buskarna fanns också trädgårdsnäktergal,
masktörnskata, sammetshätta, mästersångare,
svarthakad sångare och kaveldunsångare.
Det var mycket nytt på en gång.
  I parken blev jag utskälld av en grön
dvärgbiätare. Den flög strax över huvudet på
mig och kvittrade. Den visade alla sina
flygkonster, ryttlade, steg, sjönk, gjorde
snabba räder åt ena eller andra hållet, denna
lilla luftakrobat. Dvärgbiätaren hade nämligen
ett bo i en sandbrink och jag var ovetande
alldeles intill boet. Vid ett tillfälle gjorde
dvärgbiätaren en snabb flygtur bort och
återvände med en fjäril, en fjäril som jag
varken tidigare eller senare såg flygande i
detta torra väder. Men, biätaren gjorde det.
Vilken flygkonstnär! Vilket skarp öga och
vilken utskällning för ofredande vid boet! Av
grön dvärgbiätare.
  Framåt 10-tiden körde vi upp i bergen för att
studera rovfågelsträcket. Vi såg 5
smutsgamar, en stäppörn och en dvärörn
sträcka. Men bara stäppvråkar. Stäppvråken
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ersätter ormvråken österut.   Det blåste allt
kraftigare och sträcket slutade av brist på
termik. De fåglar vi såg hade antagligen
övernattat på bergssluttningarna.
  Några dagar senare var vi tillbaka på
platsen. Då var det fint sträck, bra ös. Under
en timma räknade jag drygt 2100 stäppvråkar
och bruna glador, de senare omkring 4
procent av antalet. Drygt 10 stäppörnar
passerade. Vi stod 400-500 meter över havet.
Det var sträck över oss, högre upp i bergen,
och sträck längre ner i dalen. Rovfåglarna
kom över Sinaihalvön, utnyttjande termiken
längs bergsslutt-ningarna och fortsatte
genom Arvadalen vidare mot norr. 20000
stäppvråkar och 1200 bruna glador per dag
är genomsnittliga sträcksiffror för slutet av
mars. Så våra siffror var inte särskilt höga.
Tidigare i mars passerar i snitt 1000
stäppörnar per dag. Tala om rovfågelsträck!

Arvadalen - “rift valley”

Arvadalen är en sprickdal, “rift valley”,
mellan Israel och Jordanien. Spricksystemet
sträcker sig från Syrien, genom Röda havet
och vidare söderut genom Afrika ända till
Mocambique. Orsaken är magmarörelser i
jordens inre som får kontinenterna att glida
isär. Vi kände inget av det, processen är
synnerligen långsam, men tanken! Den var
denna dal och uppe i bergen bredvid som vi
exkurerade.
  En morgon vid halv 9-tiden var vi mitt i
Arvadalen och hittade en stillasittande
tjockfot, typisk beteende. Dessutom 3
snabbspringade ökenlöpare, också typisk.
Plötsligt lösgör sig lite norrut en skruv av
fåglar och tar höjd. Flera kommer på
vingarna, det bara fyllde på med den ena
skruven efter den andra. Det var omkring

1500 vita storkar som inväntade morgonens
termik för att fortsätta resan mot norr. En
mäktig syn. 
  Samma dag ett par timmar före skymning såg
vi 25 svarta storkar stående på marken. Det
var fåglar som tagit nattkvarter för att nästa
dag sticka vidare. De stod på den jordanska
sidan gränsen där de antagligen lärt sig att få
vara ifred för ornitologer. 3 vadarsvalor
studerade vi både på marken och i luften. I en
buske satt en hane hypocolius,  en
egendomlig släkting till sidensvansen. Den
finns inte med i Lars Jonssons fågelbok,
liksom några andra arter vi såg.

Konstbevattningsdammarna

Avloppsvattnet från Eilat och andra
bosättningar i Arvadalen pumpas till dammar
för viss rening och används sedan för
konstbevattning. Dammarna och de
bevattnade odlingarna drar till sig fåglar.
Några av de större, grunda dammarna var
lämpliga för vadare. Där fanns “våra” tre arter
srandpipare och ökenpipare. Där fanns även
välbekanta vadare som brushane,
gluttsnäppa, grönbena, skogssnäppa,
mosnäppa dock inte i några större mängder.
Dammsnäppan var en trevlig bekantskap. 45
rödspovar bidade sin tid för att dra vidare.
Styltlöpare och sporrvipa. Två flockar med
tillsammans 120 flamingos var ett exotiskt
inslag. När den ena flocken flög och försökte
gå ner bredvid den andra, trampade flamingon
i den andra flocken vatten med fötterna,
viftade med vingarna och visade de mörka
vingpennorna på ett demonstrativt sätt, vilket
uppenbarligen betydde att den första flocken
inte var välkommen.

Måsar och “fiskare”



Fåglar i Nordvästskåne 3/99 11

Måsarna är ett särskilt kapitel för sig.
Skrattmås och silltrut var vanliga. Men, vid
dammarna hittade vi även långnäbbad mås.
Och vid stranden i Eilat studerade vi
svarthuvad trut och vitögd mås. Den senare
har en egendomlig färgteckning, som inte
påminner om någon annan mås eller trut.
  Vi såg en hel del hägrar. Silkeshäger,
ägretthäger, kohäger, rallhäger, grönhäger,
purpurhäger och den i Sverige välkända
gråhägern.
  Gråfiskare var en ny bekantskap. Den kom
flygande. Jag tänkte först på en and, sedan
en dopping eftersom den hade vita fläckar
på vingarna. Men, den fladdrade med
vingarna på ett sätt som inte stämde med
något jag sett. Sedan stannade den och
ryttlade, näbben riktad ner mot vattnet. Då
hade experstisen till min hjälp redan ropat
gråfiskare. Smyrnakungsfiskare, som vi såg
på ett annat ställe, var enormt färggrann.
Kolla i en fågelbok ! Och vilket härligt läte!

En Gedi

En dag körde vi till En Gedi, en
kanjonliknande tvärdal strax väster om Döda
havet. Det var ett svagt sträck av stäppvråk
och ormörn. Där fanns 3 gåsgamar och minst
2 smutsgamar som kretsade runt
bergtopparna. Och så matade vi svartstjärt
och levantbulbyl med små brödbitar. Vilka
färger på vingarna sinaiglansstaren har! I
dalbotten fanns klippgrävlingar, dessa
egendomliga däggdjur, som kan klättra i träd
för att äta. Närmast släkt med elefanten.

Badliv...

Sedan var det dags för bad i Döda havet.
Det var en säregen upplevelse. Flöt som en

kork. Bröstsim fungerade inte då fötterna
sprattlade ovan vattenytan. Vattnet är
saltmättat och mycket bittert, ett stänk i ögat
och det sved ordentligt. Å var det annat att
bada i Röda havet. Vattnet var mycket klart
och ljublått. Inget plankton skymde sikten.
Vattnet är fattigt på näringsämnen,
ökenförhållanden näringsmässigt sett även i
vattnet. Korallerna har encelliga alger i sina
kroppar, alger som utför fotosyntes, bildar
organiskt material och får korallerna att växa.
De “gröna växterna” i havet finns inne i
ko ra l l e rna ,  i ngen  t ångvege ta t ion .
Ökenliknande förhållande betyder inte att djur
saknas, där fanns både stora och små fiskar
som jag inte kände igen.
  Inte heller öken på land betyder frånvaro av
djur. I svackorna i landskapet samlas
regnvatten när det väl kommer. Där växer
öretr och små buskar, ibland något litet träd.
En del blommande. I denna vegetation
hoppade sångare omkring. Ärtsångare var
vanlig. Och sångare plockar bladlöss. Jo, det
fanns bladlöss i detta torra klimat.
Gransångare och bergsångare var vanliga,
cypernsångare och arabsångare var några
finesser. Uppe på det flacka berget bland
några ynkliga små buskar fanns ökensångare.
  Vi såg 7 arter stenskvättor, 5 arter lärkor och
21 arter sångare. Det är en utmaning att
bestämma dem, men roligt. Öken-sångaren,
förresten, såg vi en bit i  landet.
  Plötsligt slet vinden loss lerpartiklar och vi
blev insvepta i en rödaktig dimma. Sådan
rödaktig ökenluft kan nå ända till Sverige.
Dimman lättade dock snart och vi såg åter de
parkerade bilarna. Blåsten i öknen kan vara
besvärande på många sätt.

Nattlivet...
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På kvällarna gick vi ut och åt någonstans i
Eilat. Under lördag söndag var det många
iraeliska turister i Eilat. Där fanns också
talrikt med ornitologer från England, Holland
och Danmark och inte minst ytterligare två
grupper svenskar, varav en del skådare var
mycket klart inriktade på att jaga kryss. Vi
tog det lugnt, lät varje lokal bjuda på vad
den hade.

Återfärd

Avresedagens morgon gjorde jag ett snabbt
besök vid stranden. Fyra bredstjärtade
labbar sträckte norrut. Man kan undra vilken
väg till ishavet de skulle ta? Denna
högartiska art avslutade en mycket givande
vecka.

- Ingvar Lennerstedt -

Traneröds mosse, Söderåsen 
9 juni - 99 

Så var det dags för årets upplaga av
kvällsexkursionen på Söderåsen, där främsta
dragplåstret givetvis är nattskärrorna. Vid
halvåttatiden kuinde Ulrik och Kaj hälsa ca 20
personer välkomna till parkeringsplatsen
invid Traneröds mosse. Det bar iväg på den
träbelagda spången över mossen där vi
kunde njuta ängs- och trädpiplärkor,
buskskvättor och och tornseglarnas eleganta
flykt. En spillkråka syntes i en torraka på
andra sidan mossen, medan några
skogssnäppors  spelläte hördes en bit bort. En
ormvråk syntes också fint mot skogsbrynet.
  Vidare mot det gamla bostället Lilla Klåveröd
där den obligatoriska fikan intogs, medan
trastar, gulsparvar och andra småfåglar
svarade för underhållningen. Myggen gjorde
sig också påminda varför myggmedel
plockades fram för att lindra deras framfart.  I
den lilla dammen intill simmade en
gräsandhona med sina många småttingar,
medan en varnande trädpiplärka med mat i
näbb undrade vad vi hade där att göra.
  Vi lämnade dammen och fortsatte på den lilla
skogsvägen mot "stora hygget" där
nattskärrorna finns. På vägen dit såg vi en
törnskata posera i en grantopp. Nu hade
morkullorna börjat sina flygrutter. Spelflykten
pågår i skymning och gryning och då hörs
deras egendomliga knorrande, omväxlat med
ett "pisp". Det började skymma alltmer och
klockan var ca tio när det första, något
trevande, välkända surrandet hördes. det
dröjde dock en stund till innan skärrorna
viasde sij och spelade inför en begeistrad
publik. Fortfarande är hygget attraktivt för
nattskärrorna, även om det växer snabbt igen,
men vi hoppas på att ännu några år få

Ressugen ?!
Intresseanmälan till

Marocko.

Ökenrävarna Alf Petersson och
Kaj Möller har funderingar på en
tur till Marocko, vintern år 2000.
Intresserad?
Hör i så fall av Dig till Alf eller
Kaj, tfn 042-34 49 91 respek-
tive 042-30 05 59.
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uppleva deras säregna spel på denna plats.
  Så åter till parkeringsplatsen. Trots lite
hotande moln under kvällen slapp vi regn. Vi
hade sett ca 25 arter under vår vandring.
Området är inte speciellt artrikt, men vi
kunde skiljas efter en mycket givande kväll
med nattskärrorna och morkullorna som
huvudattraktion.

-  Lennart Johansson -

Helgkväll vid Rössjön,
Hallandsåsen.

Det är en vacker försommarkväll med hög
luft och det blåser något.
Fem exkursionsdeltagare och ledaren Ulrik
ger sig vid 19-tiden av mot Hallandsåsen.
Nu börjar naturens grönska bli mer
sommarlik och det är riktigt mörkt under
trädkronorna som växt ihop över vägen vi
kör på.
Väl framme   konstaterar vi att  solen är i
perfekt väderstreck för att vi ska få bra sikt
över Rössjön. 
Flera storskarvar flyger in över sjön bort till
sin koloni som består av en helt kal liten ö.
Många skäggdoppingar gungar omkring,
färgerna lyser grant i solgasset. 
Storlom och fiskgjuse står högt på
skådarlistan här, vi söker i tubarna över
vattenbrynet och däremellan över
trädkronorna. Finns det något bra boställe
för fiskgjusen?
Bakom oss hörs rörsångaren sittandes i
vassen .
Storskrake med ungar sticker iväg på en liten
brygga ut i vattnet för att komma i säkerhet.
Knipor ser vi också, dem såväl som

storskrake är ”hålbyggare” och därför är
skogssjön biotopen för dessa andfåglar
berättar Ulrik.
Drillsnäppan flyger tätt över vattnet och vi får
även lyssna till drillen, ljus och fin.
Vartefter kvällen framskrider avtar vinden och
vattenytan blir helt  stilla. Då får  någon syn
på  storlommen vid motsatta sjökanten. 
När vi går tillbaka stannar vi till  för att ånyo
titta ut över skogen  och där flaxade något
stort vitt  i trädtoppen – fiskgjusen
naturligtvis, båda vuxna fåglarna sitter där i
eller i  närheten av boet. Kvällen är räddad, vi
har sett vad vi bör.
När vi precis håller på att ta farväl av varandra
och tacka Ulrik för den här exkursionen gjorde
sig morkullan påmind med ett par varv över
våra huvuden.

- Karin Sandström -

Båstad flower show,
Norrvikens trädgårdar 

19 -20 juni - 99 

- Vad gör man åt alla skator ? - Var har alla
svalor tagit vägen ? - Var kan man köpa en
CD-skiva med fågelläten ? - Kan jag ha sett
en tornsvala krypa ut ur en holk ? - Hur har
det gått för pilgrimsfalkarna på Kullaberg i
år ? - Finns det en fågel som heter
guldhämpling ? - Vad kostar en sån där
tubkikare ? - Varför skvätter fåglarna frö
omkring sig vid fågelbordet ? - Vem är det
som låter så här; sisisisisissi...? - Finns det
"kommunfåglar" ? ? Låter tråkigt. Ungefär
som kommunalråd !! ? - Kan hålbyggare
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glömma kvar någon av sina ungar när
övriga blivit flygga ?

Under två dagar bemannade Alf Petersson,
Kaj Möller och undertecknad KOF-tältet
under blomsterdagarna på Norrvikens
trädgårdar. Det var första gången vi deltog
i ett arrangemang av det här slaget upp på
Bjäre och det var riktigt givande. Även om
naturligtvis  en och annan undrade vad
Kullabygdens Ornitologiska Förening gör på
denna andra ädla halvö av Skåne... Jag
inledde referatet med ett axplock av alla de
frågor vi fick och vi konstaterar återigen;
fåglar engagerar, förvånar och ibland t o m
retar !
Så här i efterhand har jag en frågeställning. -
Vid vilken ålder, och under vilka
omständigheter, "bränns" våra intryck fast
som hårdast i hjärnbarken ? Min fråga har
sin upprinnelse i att många människor - så
ock under dessa dagar - spontant kommer
fram och undrar eller påstår: - Visst är det
väl färre fåglar i markerna nu jämfört med
förr ! ?  Dom som undrar är aldrig yngre än
35 bast., men kan vara upp 85. Vilka är deras
barndoms  fågelmöten ?  Är det åren innan
t io  å r s  å lder  som bygger  upp
referensmaterialet ? Är det den unga
människans enormt mottagliga sinne som
spelar in ? Är det barnaårens eviga semester
med fåglar kring badstranden, fågelbordet
eller parkdammen som sen inte korrigeras
mot vuxenlivets mer flyktiga iakttagelser ?
Min tro är att vi knappast har med en faktiskt
nedgång i fågelnumerären att göra, utan att
påståendet om "färre fåglar i markerna" får
tillskrivas vårt sätt att uppleva och minnas. -
Må vara hur som helst med detta, visst är vi
människor också fascinerande varelser...
  När det var stiltje kring vårt bås hade Kaj

och jag - mest jag - en massa frågor till Affe,
som för en kort tid sen gjort tidernas
ornitologiska scoop i Sverige:  Europas första
fynd av rödgumpad törnskata ! Tålmodigt
berättade Alf alla läckra detaljer, alltmedan
Kaj och jag tuggade på våra torra gifflar från
Knut Jöns bageri. 
  Från kändisskapet i TV, press och radio
hade Alf inga problem med att flyta in i
anonymiteten och de simpla sällskap som Kaj
och jag kunde erbjuda. - Alfs Europarekord
kommer inte att slås i detta årtusende, såvida
inte någon hittar en levande garfågel bland
grisslorna på Stora Karlsö, eller någon
påträffar en kejsarpingvin på norra halvklotet.

- Ulrik Alm -

Vadarkväll vid Skälderviken
den 4 aug -99

Värme och en strålande sol inledde  KOF´s
höstsäsong. Vi trodde vi var ute i god tid,
men när vi nådde fram till stugan fanns det
redan ett stort antal förväntansfulla skådare,
snyggt grupperade i en halvcirkel. Många
"nya ansikten", även några yngre.
Jättetrevligt!
  Snart dök ledaren Kaj Möller upp och efter
en stund Ulrik Alm tätt följd av ytterligare
skådare. Allt som allt blev vi drygt 30.
  Kaj och Ulrik berättade underhållande som
vanligt, om de där fåglarna med långa ben
som vi kan se rasta i Skälderviken speciellt på
höstflytten.
  De hade vissa farhågor om att vädret var för
vackert ur skådarsynpunkt, eftersom
väderomslag ofta ger bättre förutsättningar.
Ja, det återstod att se.
  Vi gick en bit längs stranden och vid första
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stoppet ställde vi upp tubkikarna för att se
om det fanns något extra spännande.
Massor av grågäss, tofsvipor, större
strandpipare, kärrsnäppor, skärfläckor,
gluttsnäppor, strandskator och några
drillsnäppor. De eleganta skärfläckorna
sökte föda på sitt speciella sätt genom att
föra näbben fram och tillbaka i sidled i
vattnet. Plötsligt ser någon en utfärgad
svartsnäppa, och sedan ytterligare ett par,
som skimrade fantastiskt i kvällsljuset.
Av änder sågs några krickor, ruggande
gräsänder, och några stjärtänder i luften.
Ett antal mindre strandpipare upptäcktes
innan vi drog oss ut på ängen mot det
efterlängtade fikat.
  Där hittade vi fler vadare; storspov,
enkelbeckasin, rödbena, grönbena och en
ensam brushane.
  Förutom stora flockar av
svalor syntes inte mycket
småfågel, men steglits och
hämp-ling fick vi se.
  Sedan fick vi äntligen dricka kaffe i lugn
och ro, inte riktigt förstås eftersom en stor
svärm av fåglar syntes på avstånd. Någon
gissade på stare men när de kom närmare
visade det sig vara ljungpipare.
  Kaj uppfattade mosnäppans drillar och såg
också några som landade på stranden. Han
lyckades lokalisera dem men de var ytterst
svåra att urskilja eftersom de smälte in i
bakgrunden, säkert en "första-obs" för
många av oss.
  Med detta tyckte vi att kvällens utdelning
av vadare var god och var nöjda när vi
begav oss hemåt! 
  Ett rykte gick om att det fanns vattenrall på
Sandön, så några av oss begav oss dit på
hemvägen. Mycket riktigt, 4 stycken fick vi
se innan solen gick ner och det började

skymma. 
  Det känns skönt att vara igång igen efter
sommarlovet!

- Ann-Marie och Sonja -

Trädgårdsdagar på Sofiero
 21 - 22 aug -99

Alf, Kaj och Mats var föreningens
r e p r e s e n t a n t e r  u n d e r  d e n  s t o r a
trädgårdsfesten på Sofiero. Där vi nu har
markerat revir tre år på raken ! Vid dessa
tillfällen har vi - precis som i år - spritt massor
med kännedom om både fåglar och vår
förening. Att sen klubbkassan dessutom får
sig en liten förstärkning är ju bara av godo.

Nästa stora evenemang för
externkommittén blir julmarknaden
på Fredriksdal i mitten december.

Hasslarps sockerbruks-
dammar 23 aug -99

På grund av väldigt högt
vattenstånd var det ont om vadare i
dammarna. I stället fick smådoppingar,
skedänder och rörhöns beskådas. Brun
kärrhök svepte fram över stubbåkrarna och
stötte då upp en del rastande småfågel.
  Kvällens höjdare var självklart den
förevisning av ringmärkning som Henrik på
sitt sedvanliga pedagogiska sätt visade.
Lövsångare, rörsångare, sävsparv och ett par
arter till försågs med ring innan friheten
väntade. Under tiden som Henrik mätte fett
och vinglängd på sin fångst berättade han bl
a om en del återfynd som gjorts och hur långt
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en liten lövsångare på 10 gram flyttar. Nog
var det många som fick nya kunskaper!
  Drygt 25 personer hade mött upp till denna
måndags exkursion som genomfördes i en
riktigt fin sommar kväll. Det var andra året i
rad som denna typ av exkursion stod på
programmet och början till en tradition är
kanske lagd! 

- Thomas Svanberg -

Åvarpsområdet, Söderåsen 5
september

Förhöst vid åskanten, löd rubriken. Men det
var mer av högsommar, åtminstone av vädret
att döma. Den smått otroliga värmen var
kanske orsaken till att vi var blott ett litet
gäng. Men vi som var där hade trevligt !
Ingen kattuggla var hemma i GA-stugans
skorsten, bara en "misstänkt" fjäder vajade
i den lätta vinden. En häger lyfte från
dammen och strax därefter var vi ute på den
underbara Åvarps fälad. Här bjöds det på
blandat fågelgodis: rödstjärtar och grå
flugsnappare jagade flygfän, ett stort följe
stjärtmesar presenterade sig på bästa sätt,
rödhake och gärdsmyg höll som vanligt till
på bottenvåningen och borta vid trädridån

ropade  en  mind re
h a c k s p e t t .  F l e r a
sparvhökar svepte över
dungarna och en 

och annan ormvråk prövade varm-
luftsblåsorna. Korp, stenknäck, korsnäbb -
samt  ännu flera rödstjärtar - följde vår väg
över hästhagarna och in mot stenbrottet. Här
var det skralare än väntat med rovfågel; dock
får en vacker duvhök räknas till pluskontot.
Vägen åter mot Hembygdsgården och bilarna
gav ytterligare sparvhökar samt svalor i
mängd.

- Ulrik Alm -

Föreningsaktiviteter 
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Söndagen 19 september
På andra sidan sundet -
Nordsjälland

Vi tar en "tura" - och stiget iland på danska
sidan. Kanske ser vi då en del av det
rovfågelsträck som vid bra väderlek ger sig
iväg från den svenska sidan norr om
Helsingborg. Dessutom är avsikten givetvis
att bekanta oss med lämpliga fågellokaler.
Samling, Olympiaskolan, Helsingborg, där
vi stuvar in oss i lämpligt antal bilar
Kl: 08.00  Hemfärd under eftermiddagen.
Ledare; Namn inte riktigt klart i skrivande
stund, men med all säkerhet blir vi guidade
av lokala förmågor
Obs ; Förutom sedvanlig "soppepeng" till
resp. bilförare tillkommer givetvis kostnad
för överfarten

Lördagen 2 oktober
Hallands Väderö

Att besöka Väderön minst en gång om året
borde vara ett måste för varje KOFare. Den
varierande artsammansättningen och den
härliga ö-känslan laddar kroppens batterier
för veckor framåt. Vi stiger iland vid
Sandhamn  och rör oss sen genom så
skiftande miljöer vi kan. Vill du förbereda dig
med några  läsa-på-ar ter  kan vi
rekommendera; tobisgrissla, tordmule,
skärpiplärka och bläsand.
Samling: Olympiaskolan,Helsingborg  Kl:

06.45 
Brännborns på öster i Ängelholm  Kl 07.15
eller Hamnplan i Torekov  Kl  07.50, Båtresan
kostar ca 100 kr.
Räkna med att vi är åter i Torekov  ca kl 14 -
14.30
Ledare: Mats Peterz

Tisdag 19 oktoberTisdag 19 oktober

Fåglar i nordvästra Indien

Indien är ett eldorado för en ornitolog.
Här finns fortfarande massor kvar att
upptäcka. Per Undeland har bott i
Indien flera år och lärde då känna
landets fågelfauna. Under dessa år
påträffade Per flera nya arter för Indien!
Ikväll kommer vi att få se bilder på
fåglar, människor och miljöer från detta
spännande och annorlunda land.

Plats: Studiefrämjandet, Järnvägs-
gatan 41, 5 tr, Helsingborg (mellan
Skatteförvaltningen och Tingsrätten).
Tag bussen till Knutpunkten. Kör
du bil, parkera vid polishuset eller i
kvarteren runt Stadsbiblioteket.

Tid: kl 19.00
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Söndagen 31 oktober
Öppen tur

 Väder, ev rariteter, allmän fågeltillgång är
sådant som får bestämma färden i både tid
och rum. Våra bägge exkursionledare -
Thomas Svanberg resp. Lennart Johansson -
konfererar och tar dig med till ett för dagen
lämpligt exkursionsmål. 
Samling: Brännborns på öster, Ängelholm
KL.08.00 eller Olympiaskolan , Helsingborg
kl. 08.00
OBS ! Notera att sommartid upphör natten
till söndagen !

Söndagen 14 november
Bio-biologi

Tornfalkparet i gluggen på Skanörs kyrka
har sett åtskilligt av livets glädjeämnen och
vedermödor. Och filmaren Mikael
Kristersson har sett tornfalkarna genom
filmkamerans glugg. Resultatet har blivit den
annorlunda och uppmärksammade filmen
"Falkens öga". Idag har du chansen att både
se filmen och möta fotografen. - Missa inte
detta tillfälle !
Arrangemanget sker i samarbete med
Studiefrämjandet, Folkets bio och Skånes
Ornitologiska Förening (SkOF)
Plats: Folket bio. (Röda Kvarn, Prästgatan,
Helsingborg. Nära gamla telegrafen)
Kl: 19.00
Obs ! Entré: 50 kr.
(Filmen visas även den 16 och 17 november).

Söndagen 5 december
Adventsvandring - ett ljus i
mörkret.
Endast under helgerna räcker ljuset till för

skådarrundor. Idag tar vi en kort sådan längs
stigarna på Kullaber innan vi dricker en kopp
kaffe/glögg i vårt hus vid Hjorthagen
Samling: Josefinelustparkeringen, Kullaberg
Kl: 14.00
Ledare: Alf och Mary Petersson, Kaj Möller.
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Lö - Sö  11 - 12 december
Julmarknad på Fredriksdal

Kom och hälsa på "KOF-båset" under
julmarknadsdagarna på Fredriksdals
friluftsmuseum, Helsingborg. - Med största
sannolikhet finns vi någonstans i de gamla
stadskvarteren. Kom och köp julkort,
fågelfrö eller kärvar !
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Sångsvanen i Höganäs

Christer Lundin  

Sedan början av 90-talet har en ensam sångsvan regelbundet setts under häckningstid i
området mellan Mölle fälad och Strandbaden samt i Björkerödsdammen vid Kullaberg. Vid
något tillfälle har den t.o.m. rapporterats häcka tillsammans med en knölsvan vid närbelägna
Krapperup. Att det skulle röra sig om samma fågel under alla dessa år är naturligtvis inte helt
säkert men det förefaller inte heller vara helt otroligt, kanske snarare tvärtom.
Nedan följer en trevlig och intressant berättelse om nämnda sångsvan insänd av trogne
rapportören Christer Lundin från Floda i Västergötland. (Red)

Beträffande sångsvanen vid
Lerhamn – Nyhamnsläge -
Strandbaden 29.7- 8.8 1999

Detta måste vara samma individ som
uppehöll sig i området sommaren 1997.
Fågeln tycks tjänstgöra som kombinerad
”livvakt – barnpassare” åt en knölsvanfamilj
(1 par + 5 ungar såväl 1997 som 1999) och
simmar normalt tillsammans med familjen.
  Den 3.8 simmade familjen, inklusive
sångsvanen, från Nyhamnsläge snett utåt
havet mot SV. Utanför Strandbaden låg då,
ganska långt ut, tio knölsvanar. När
”kombinationsfamiljen” var några hundra
meter från knölsvanflocken lyfte sångsvanen.
Den flög ut mot knölsvanarna av vilka nio
lyfte och flög undan medan en blev kvar,
troligen flygoförmögen p.g.a. ruggning.
Sångsvanen attackerade och höll knölsvanen

helt nere under vattenytan (bara sångsvanen
syntes) i minst 40-45 sekunder åtskilliga
gånger under drygt fem minuters tid.
Knölsvanen verkade vid något tillfälle även
dyka för att på så sätt undkomma sin
antagonist. Sångsvanen bet knölsvanen
företrädesvis  i halsen under striden.
(”striden” är kanske inte rätt ord eftersom
knölsvanen inte föreföll göra något
motstånd) och flera gånger var båda fåglarna
helt försvunna under vattenytan. Slutligen
lät sångsvanen knölsvanen simma undan
och efter ett par minuter flög sångsvanen
tillbaka för att återförenas med sin ”vanliga”
familj. Efter detta var jag och min
medobservatör troligen lika lättade som
knölsvanen över att denne undkom med livet
i behåll!
  Ett liknande händelseförlopp som
ovanstående iakttogs den 8.8 1997.
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Sångsvanen sågs då flygande lämna sin
värdfamilj utanför Nyhamnsläge. Den flög då
till ”Ören” i Strandbaden där en
knölsvanfamilj med sex ungar uppehöll sig.
Hanen i knölsvanparet mötte och at-
tackerade sångsvanen varvid denne gick till
motattack vilket fick knölsvanen att vika
undan. De båda låg sedan ca 2 meter från
varandra en stund innan knölsvanen gjorde
en ny attack. Resultatet blev detsamma då
knölsvanen än en gång fick ge sig för
mot attacken. Efter en del trumpetande flög 

sångsvanen, fortfarande trumpetande,
t i l l b a k a  t i l l  v ä r d f a m i l j e n .  D e n
”kraschlandade” bryskt mitt i hopen av
knölsvanungar varvid båda föräldrarna intog
hotställning med resta vingar. Några attacker
uteblev dock. Efter ett par minuter var lugnet
återställt och gruppen sångsvan –
knölsvanfamilj simmade åter sida vid sida.

í  í  í  í  í  í  í

"Citatet" - bevingade ord från Ulriks
bokhylla.

"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.
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   Nytt från KOF

Mats Peterz
Ordf

Årsskiftet närmar sig med stormsteg och det
är dags att blicka tillbaka på året som har
gått. Som fågelskådare kommer man säkert
ihåg några av årets höjdpunkter ute i
markerna. Var det årets första lövsångare,
kanske den skönsjungande sydnäktergalen
vid Råå eller årets riktiga sensation, den
vitryggiga hackspetten vid Örarps mölla.
Man kan också se tillbaka och glädjas åt
ännu en lyckad häckning för pilgrims-
falkarna på Kullaberg samt åt den positiva
utvecklingen för fågellivet i Hasslarp,
aktiviteter där KOF i hög grad varit in-
blandade.
  Nu är det inte vilket årsskifte som helst, det
är millenniumskifte. Under den senaste åren
har styrelsen alltmer jobbat för att KOF skall
följa med i utvecklingen och svara upp mot
medlemmarnas förvänt-ningar. Vi har t.ex.
alltmer tagit datorernas kraft i vår tjänst.
Fågelrapporterna sparas i en databas och på
våra hemsidor på Internet kan man ständigt
få aktuell information om KOF och om
iakttagna fåglar i Nord-västskåne. 
  Men trots allt är det skådningen ute i fält
som är det primära för de flesta. Vi vill se och
njuta av fåglar! På den här punkten är det
svårare att hävda sig i det alltmer ökande
u t b u d e t  a v  f r i t i d s a k t i v i t e t e r .
Förhoppningsvis  svarar våra exkursioner

och inneaktiviteter mot vad medlemmarna
önskar. Om inte, framför dina åsikter till någon
i styrelsen. Vi är mer än glada för att få förslag
från medlemmarna.
  Avslutningsvis vill jag framföra ett tack till
alla som i såväl stort som smått på ett eller
annat sätt bidragit till att utveckla föreningen
under året. KOF kan med tillförsikt gå in i det
nya millenniet som en gedigen förening för
fågelskydd, fågelforskning och fågelskådning
i nordvästra Skåne.

God Jul och Gott Nytt Millennium

önskar

Mats Peterz
Ordförande
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Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 1999 

    

                     Henrik Johansson

Precis  som i fjol ökade antalet smådoppingar
i Hasslarps dammar under sommaren och
som mest räknades denna säsong hela 58 ex
30.8. Under sensommaren gjordes även två
fynd av svarthalsad dopping, båda gällande
ungfåglar med 1 ex Strandbaden 31.7 och 1
ex Farhult 26.8. Väderläget var ganska stabilt
vilket bl.a. gjorde att havsfåglar till stor del
lyste med sin frånvaro. Hittills har endast en
stormfågel på Kullen 25.7 och tre havssulor
på samma plats 24-25.7 rapporterats.
  Höstens första havsörn siktades vid
Sandön 24.9 och i början av september sågs
tre ängshökar inom rapportområdet, 1 hanne
Maglaby kärr 4.9, 1 juv. Hittarp 5.9 samt 1
hanne Wrams ängar 12.9. Vid lågt
vattenstånd bjöd Vegeåns mynning i vanlig
ordning på fina observationer av både
vattenrall och småfläckig sumphöna. Inte
mindre än nio ”rallar” bokfördes 25.8 och
minst en småfläckig var synlig under tiden 8-
15.8.
  Vaktlar hördes ännu en bit in i juli då fyra
spelade längs sträckan Rögle-Stureholm-
Lönhult 1.7 och två spelade vid Gånarp
under månadens första vecka. Vid Gånarp
hördes även en kornknarr i början av juli.
Över ”KOF-stugan” i Häljaröd drog två
fjällpipare mot söder 21.8 och bland
småvadarna kan nämnas att minst sju

myrsnäppor och ett tiotal smalnäbbade
simsnäppor noterades t.o.m. början av
september.
  Dubbelbeckasin sågs med 1 ex vardera vid
Rönnen 22.8, Ornakärr 9.9 och 13.9 samt åter
igen Rönnen 18.9 medan Farhult fick stoltsera
med elva dvärgbeckasiner 29.9. Två
observationer av rödspov skall också
redovisas, 1 juv. Ornakärr 27.8 samt 1 ex av
den isländska rasen islandica vid Rönnen
26.9.
  Labb iakttogs vid in handfull tillfällen och
från Kullen rapporterades en sträckande
storlabb 25.7. Vid Farhult upptäcktes en ung
gråtrut av rasen cachinnans, d.v.s. en s.k.
kaspisk trut 26.8 och vid Sandön uppehöll
sig en adult och en juvenil skräntärna 31.7.
  Längs väg 110 mellan Hyllinge och Bjuv
sågs en turturduva tillfälligt 4.7 och vid
Strandbaden fanns en jorduggla 27.9. Ett par
dagar senare, 29.9 dök en av höstens största
fågelöverraskningar upp då en alpseglare
syntes vid Utväl inge och skulle
observationen godkännas innebär det andra
fyndet för rapportområdet. Skoj var det även
att ett par kungsfiskare häckade längs med
Rönneå, Ängelholm vilket resulterade i
åtminstone fem utflugna ungar i början av
september. Kungsfiskare sågs för övrigt
också vid Vegeåns mynning i slutet av samma
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månad.
  Att hela tre större piplärkor, 1 ex Hasslarp
11.9, 1 ex Svanebäck 25.9 samt 1 ex Rönnen
26-27.9, observerades under höstens
inledning var oväntat men säkert ett resultat
av ihållande ostliga vindar under artens
sträcktid. September bjöd även på totalt åtta
rödstrupiga piplärkor, en blåhake mellan
Domsten och Gråläge 18.9, en ringtrast på
Kullen 26.9, två pungmesar vid Vegeåns
mynning såväl 16.8 som 3.9 samt fem
lappsparvar  koncentrerade till en
sextondagarsperiod i mitten av månaden. 

í  í  í  í  í  í  í

Lördag 11 mars
Skånes Ornitologiska Förenings

årsmöte

SkOF's årsmöte kommer i år att avhållas i
Nordvästskåne, närmare bestämt på Vikens
Hemgård i Viken. Dagen börjar med en
exkursion till Rönnen och Sandön (samling
vid Vikens Hemgård kl.13.00). Under
eftermiddagen blir det konstutställning och
årsmötesförhandlingar. Kl. 17.00 håller Vår
Fågelvärlds redaktör Anders Wirdheim
föredrag om havsfåglar. Dagen avslutas med
middag och en tävling under ledning av
Peter Elfman.

Örnräkningarna 2000

Årligen görs det inventeringar av vårt
örnbestånd i landet och normalt räknar
man vid åtelplatserna. 
  I NV-Skåne har vi under de senaste
åren försökt täcka in hela vårt rapport-
område i stället, främst beroende på att
någon utfodringsverksamhet inte
förekommit p.g.a. de  restriktioner som
införts (bl a beroende på “den galna
kosjukan”).
 8-9 jan och 5-6 febr är det tid igen. Är
Du ute och rör Dig i markerna, under
dessa dagar, håll lite extra koll på
örnarna. 
  Alla observationer vill jag gärna få del
av, för sammanställning och vidare
rapport till Björn Helander (projekt
Havsörn).

Hör av Dig till:

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

Mats Rellmar

De allra flesta svenska fågelintresserade har
säkert stött på Skagen i något fågel-
sammanhang. Många har även besökt denna
fina sträcklokal där vårflyttningen av
rovfåglar och tättingar är vida berömd.
Havsfågelintresserade har förmodligen också
hört talas om Blåvand - vinddrivna havs-
fåglar observeras  i mängd under blåsiga
höstar vid ”Hukket”, Danmarks västligaste
udde där även ett omfattande sjöfågelsträck
passerar norrut under våren. Ungefär så långt
sträckte sig mina egna kunskaper om olika
Jylländska fågellokaler. 
  Som flitig besökare på Internets fågelsidor
och framför allt en del danska hemsidor, står
ofta att läsa om fina fågelobservationer
gjorda på lokaler med namn som Vejlerne,
Tipperne, Margrethe Kog m.fl. Det var dock
utan större förväntningar som jag sommaren
1999 fick tillfälle att besöka en del av dessa,
för västra Skåne ganska närliggande platser
(fågelvägen rör det sig endast om ca 30 mil,
en ganska futtig sträcka i fågelsam-
manhang!). Jag kan  lugnt påstå att över-
raskningen var stor när det gick upp för mig
vilka betydelsefulla och enormt fågelrika
områden som dolde sig bakom de något
intetsägande namnen! 
  Liksom i Sverige har den mänskliga handen
under årens lopp rört om rejält i många
våtmarker. Sjöar och kustområden har
exploaterats och ursprungligt djurliv har
trängts undan. Under de två, tre senaste

decennierna har dock ett återskapade av
våtmarker inletts och stora arealer finns nu
avsatta för bl.a. fågelskydd. En sådan lokal
är Vejlerne, beläget vid Limfjordens norra
strand. Området, som fredades runt 1960 är
ca 6000 ha stort och består av vidsträckta
vassbälten, uppdämda insjövikar och några
småsjöar (som jämförelse utgör Vejlernes yta
ca 45% av hela Höganäs kommun!). Vejlerne
utsattes i slutet av 1800-talet för omfattande
utdikning och torrläggning. Projektet
misslyckades lyckligtvis och idag hyser
området några av Danmarks största
strandängar och vassområden. Markerna
hävdas av betande boskap och vasskörd
medan vattenreglering i form av
pumpstationer och dammluckor spelar en
viktig roll i att hålla området lagom fuktigt.
Året runt råder beträdnadsförbud men goda
möjligheter finns att från gömslen och
fågeltorn utplacerade på strategiska ställen
följa det mycket rika fågellivet i området. Här
häckar bl.a. rördrom, årta, kärrsnäppa,
brushane, rödspov, skärfläcka och
svarttärna. Under vår och höst rastar stora
mängder änder, gäss och vadare och bland
de regelbundet återkommande arterna kan
nämnas mindre sångsvan och spetsbergs-
gås. Häpnadsväckande nog för en svensk
skådare ses även skedstork regelbundet
inom området (främst under sensommaren),
t.ex. sågs hela 19 fåglar i mitten av juli!
Förklaringen till detta är att Danmarks enda
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(och Europas nordligaste) häckningslokal för
arten ligger några mil öster om Vejlerne.
    Trots ett alltför kort besök i mitten av juli
(när häckningssäsongen hunnit bli tämligen
avslagen) lyckades jag med minimal
ansträngning se de flesta av områdets
häckfåglar. Som lök på laxen hade en
svartvingad vadarsvala vänligheten att bjuda
på flyguppvisning utanför ett av fågeltornen.
Snacka om fin PR!
    Ett annat intressant och internationellt
betydelsefullt  fågelområde återfinns drygt 4
mil norr om Esbjerg, i den södra delen av
Ringköbing fjord. Likt Vejlerne är också detta
beläget i en sötvattensjö strax innanför
kusten. Själva naturreservatet utgörs av en
halvö som vätter norrut i fjorden. Halvön
indelas i två områden där den norra delen
kallas Tipperne och den södra  Vaernengene.
Under 1800-talet var Tipperne  och
Vaernengene viktiga slåttermarker och
nyttjades flitigt av de bofasta. När
vattenreglering av Ringköbing fjord inleddes
i början av 1930-talet försvann de naturliga
saltvattenöversvämmningarna av markerna
och en kraftig expansion av bladvass tog vid,
vilket påverkade häckfågelfaunan negativt.
1972 inleddes ett projekt som syftade till att
återställa den rika fågelfauna som fanns
under slåtterns tid och innefattar bl.a.
betande boskap regelbunden slåtter, och
beskärning och upprensing av vass. 
  Idag är området mest känt för de stora
mängder flyttfåglar som rastar vår och höst.
Stjärtander, bläsänder och skedänder räknas
ofta i tusental medan många olika gåsarter
nyttjar slåtterängarna för bete; prutgås,
bläsgås och spetsbergsgås ses i stora antal,
den sistnämnda ofta i flera tusen. Även stora
mängder vadare trivs i våtmarkerna i och

omkring reservatet. Under mitt besök i juli
var blandningen av häckande fåglar och
tidiga sydsträckare påtaglig; brushane,
svartsnäppa, kärrsnäppa och enkelbeckasin
de vanligaste. Också rödspoven häckar,
vilket sannolikt även de flertalet ängshökar
som sågs jaga över ängsmarkerna gör. I
övrigt var utbytet för min del ganska magert,
vilket främst berodde på naturreservatets
hårda besöksrestriktioner. Vaernengene är
alltid öppet för besök (här finns f.ö. bofast
befolkning) liksom vägen till fågeltornet,
beläget på den östra sidan om halvön.
Däremot är tillträde till de kanske
intressantaste delarna av naturreservatet,
nordspetsen på Tipperne, starkt begränsad.
Endast under två timmar en (1) dag i veckan
(Söndagar) är vägen ut till nordspetsen
öppen. Men kanske är det tack vare dessa
hårda regler som området är ett av de
fågelrikaste i Danmark?!
  Mer lättillgänglig skådning kan då erbjudas
den vadarintresserade längs den
långsträckta Nordsjökusten. Tack vare (med
svenska ögon sett) något så exotiskt som
tidvatten, skapas ypperligt fina marker för
vadarfåglar där havet regelbundet fyller på
skafferiet med allehanda godsaker för att
sedan dra sig tillbaka och blottlägga enorma
sandrevlar och dyområden. Både vår och
höst berörs västra Jylland av ett omfattande
vadarfågelsträck, kanske mest påtagligt
längs sträckan mellan Blåvand (Esbjerg) och
tyska gränsen. Som exempel från i år kan
nämnas observationer av ca 3200 kustpipare
på Fanö (väster om Esbjerg) 25 maj, ca 7500
kustsnäppor strax norr om tyska gränsen 1
juni och drygt 2200 gluttsnäppor på Fanö 18
juli. Mitt eget favoritställe blev snabbt Römö
och den smala, konstgjorda landremsa som
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förbinder ön med fastlandet. Sedan
landremsans tillkomst har vattnen runt
omkring blivit grundare och stora revlar har
bildats mellan ön och fastlandet. Vid
lågvatten är födosökande fåglar utspridda i
området och avstånden är stora. Högvattnet
”pressar” emellertid in vadare, måsar mm mot
landremsan och avstånden kortas ned till
något hundratal meter. Under någon timme
en blåsig julikväll räknade jag in över tusen
rödbenor, flera hundra småspovar,
myrspovar, kustpipare och åtskilliga calidris-
arter i behaglig lä av vallen.
   Römö och innanför liggande strandängar är
sedan gammalt välkända fågelmarker och
kanske främst en vinterlokal av rang.
Tusentals  gäss, änder och även många och
vadare brukar övervintra. För den som har
vägarna förbi under sommarhalvåret kan
området även bjuda på ängshök (flera sågs
jaga över strandängarna) och svartbent
strandpipare. Sistnämnda art har i Danmark
ett av sina starkaste fästen på den nordvästra
delen av Römö (Norreland), 20-25 par
häckade här 1999.
  Sista anhalt på min rundresa blev ytterligare
en ”konstgjord” fågellokal. I de allra
sydligaste kustområdena har s.k. poldrar
skapats  i samband med att omfattande
arbeten utförts för att skydda de lågt
liggande landområdena mot havet. Höga
vallar har byggts som skydd mot stormar och
tidvattenvågor. Innanför dessa vallar ligger
naturliga strandängar som inte längre
påverkas tidvatten men som ofta står fuktiga
eller översvämmas. Ängarna betas
regelbundet av boskap vilket skapar fina
häckningsbetingelser för olika vadarfåglar.
Precis  norr om den tyska gränsen ligger
poldern Margrethe Kog, ett naturreservat

som genom danskt-tyskt samarbete tillkom i
slutet av 60-talet. Området är ca två km brett
och drygt åtta km långt (på den danska
sidan). I den norra delen av reservatet finns
en å och en sluss ut mot havet (Vidåslussen)
samt en liten sötvattensjö. I den södra delen
finns en saltvattensjö medan övrig mark
består av kanaler, små dammar och betesmark.
Väster om den konstgjorda vallen finns
ursprungliga strandängar i tidvatten-zonen.
Området får (i vanlig ordning) ej beträdas men
bl.a. en flera kilometer lång stig precis
innanför havsvallen möjliggör bekväm
skådning till fots. Områdets häckfåglar
innefattar normala strandäng-sarter som
rödbena, strandskata, rödspov, fisktärna m.fl..
Enligt uppgift är den skärfläckekoloni som
”saltvattensjön” hyser en av Danmarks
största, minst 500 par uppges häcka! Andra
arter som troligen inte häckar inom reservatet,
såsom fiskgjuse och ängshök ses ofta
födosöka i området. Även en havsörn
prövade jaktlyckan i ett virrvarr av grågäss,
skedänder och ljungpipare under mitt besök.
Arten häckar ju sedan början av 90-talet åter
i Danmark och ett par fick ut ungar på östra
Sönderjylland 1996. Möjligen var det den ena
i detta paret (eller en tysk fågel?) som visade
sig. Högst oväntat var det i alla fall!
  Detta var de platser som jag, närmast av en
slump  bestämde mig för att besöka. Faktum är
att var och en av dessa platser faktiskt får de
flesta av Skånes och många av Sydsveriges
bästa fågellokaler att blekna! Lägger man
därtill överst nämnda platser och de många
mindre lokaler som jag inte letade upp eller
ens kände till, inser var och en att Jylland har
massor i fågelväg att erbjuda. Som ytterligare
dragplåster för svenska fågelskådare utgör ju
även ett flertal fågelarter som idag är rejält
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exklusiva i Sverige. Minervauggla häckar,
trots en kraftig tillbakagång de senaste trettio
åren med något hundratal par medan
trädgårds-trädkrypare kan höras sjunga på
många platser, framför allt på södra Jylland.
Tofslärkans antal har tyvärr minskat även i
Danmark men kan fortfarande ses i utvalda
städer och hamnområden (besök i något
fiskrökeri i t.ex. Hanstholms eller Hirtshals
hamn tycks vara ett säkert tips för att få se
arten!). Bättre är det då med kornsparven som
fortfarande är mycket vanlig och hörs sjunga
i stort sett överallt längs landsvägar och från
åkerstycken.  För den som vill planera en resa
till Jylland lönar det sig att 

kika på några hemsidor på Internet. På KOF’s
hemsida finns flera länkar där man kan hitta
t.ex. aktuella fågelobservationer från norra
J y l l a n d ,  l o k a l b e s k r i v n i n g a r  f ö r
Skagenområdet m.m. Tips på andra bra och
ofta uppdaterade hemsidor är www.dof-
ringkobingamt.dk/ (Tipperneområdet) och
home6.inet.tele.dk/snygaard/ (bl.a. Römö
och Margrethe Kog). 
  Mitt tips: boka in valfri vecka på några av
norra Europas bästa fågellokaler och upptäck
Jylland!

Blåmesens år på ”berget” 
Kontroll av KOF:s fågelholkar på

Kullaberg

Henrik Johansson

Den 8 juni i år kontrollerades föreningens holkserie på västra Kullaberg. De totalt nittio
holkarna sattes upp under vårvintern 1997 och är således inne på sin tredje säsong. Om
fjolårets häckning gick dåligt till följd av regnigt och kyligt försommarväder blev årets
resultat bättre vilket också följande sammanställning visar.

Talgoxe: I femton holkar påträffades
talgoxbon med allt från ägg till nästan flyg-
färdiga ungar. I de flesta av kullarna var
ungarna stora och totalt bör ett hundratal
ungar kommit på vingar. Till detta skall även
läggas minst två holkar där ungar troligen

redan hunnit flyga ut samt en handfull holkar
med rövade mesreden. Jag skulle tippa på att
upp mot 20 par talgoxe häckade eller gjorde
häckningsförsök under våren och
försommaren vilket ungefär ligger i nivå med
föregående säsonger.
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Blåmes: Efter att ha häckat med 3 par 1997
och 1 par 1998 var nu hela femton holkar
ockuperade av blåmes! Även här varierade
storleken med allt från nykläckta till
flygfärdiga ungar. Sammanlagt 70 ungar
fördelade på sju kullar ringmärktes och då
några holkar drabbades av predation bör det
totala antalet ungar stannat någonstans kring
120-130.  Denna i  de t  närmaste
explosionsartade ökning är svår att förklara
och det skall bli mycket intressant att följa
utvecklingen nästa säsong.

Svartvit flugsnappare: Fyra holkar hade
attraherat fåglar så pass mycket att
bobyggande kommit ifråga. En av holkarna
övergavs dock utan att äggläggning inleddes
och av de återstående misslyckades två på
grund av predation. En kull med fyra ungar
ringmärktes dock strax innan midsommar.
Siffrorna kan jämföras med 4 par 1997 och 5
par 1998.

Rödstjärt: Två par häckade under året och
båda hade valt holkar avsedda för stare.
Tyvärr utsattes båda paren för predation där
den ena kullen helt utplånades medan endast
två ungar fanns kvar att ringmärka i det andra
boet. Under 1997 häckade 1 par och i fjol
inget.

Nötväcka: En för holkserien ny häckningsart
blev det då 1 par födde upp sju ungar i en av
starholkarna. Ungarna ringmärktes.
Nötväckan är speciell så till vida att den dels
murar igen bohålet så att det blir precis lagom
stort  samt att själva boet endast består av
barkflagor. 

Övrigt: Getingbo och humlor påträffades i

fem av holkarna vilket säkert bidrog till att
dessa inte var bebodda av fåglar. I en av
holkarna låg faktiskt även en liten fladdermus
av obestämd art och sov. Kul!
Som tidigare skrivits var några holkar utsatta
för predation. Det troliga är att det är större
hackspett eller mård som specialiserar sig på
ungar eller rent av gamla ruvande fåglar.
Detta är varken något nytt eller okänt
problem utan en företeelse som på sina håll
är ganska vanligt förekommande.

Inventeringen av storspov
1999

Sveriges Ornitologiska Förenings forsk-
ningskommitté utsåg storspoven till
riksinventeringsart för 1999. Arten har
missgynnats av rationaliseringar i
jordbrukslandskapet och gått starkt tillbaka
under innevarande århundrade. 
  En titt tillbaka på resultatet från den
Skånska fågelatlasen, som i huvudsak
genomfördes under slutet av 1970-  och
början 1980-talet, tyder på häckning i 17
atlasrutor inom KOF’s rapportområde, de
flesta på Bjärehalvön. Under 1990-talet har
KOF’s rapporteringsguide haft med
storspoven bland de arter för vilka häckning
skall rapporteras. Det har dock inte kommit in
många sådana rapporter. Från 1998 föreligger
t.ex. uppgifter som pekar på endast nio
häckande par inom rapporteringsområdet. 
  Det verkade således, dels som att en ganska
kraftig tillbakagång skett i Nordvästskåne
under senare år, dels som att det skulle
krävas ihärdigt letande för att spåra upp de
storspovar som fortfarande fanns kvar. I
början på året infördes därför upprop om
inventeringen i KOF’s programblad samt i
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Bjäre naturskydds-förenings tidning. 
  Under våren och försommaren har det
droppat in rapporter om storspovar i hela
Nordvästskåne. Fortlöpande prickades
observationerna in på en karta över
rapportområdet som fanns utlagd på KOF’s
Internetsidor. Resultatet överträffade de
 senaste årens rapporter med råge. En 
preliminär genomgång tyder på att det fanns
ca 40 storspovsrevir i rapportområdet (se
figur). Flertalet höll till på ängs- eller
betesmark, företrädesvis längs åar och
vattendrag. På odlad jordbruksmark var det
däremot tunt med storspovar.
  Fanns det fler storspovsrevir i nordvästra
Skåne i år? Vi tar gärna emot komplet-terande
upplysningar.  Saknas något par på kartan så
skicka in din observation till KOF snarast
möjligt.

- Mats Peterz -

Pilgrimsfalkarna 
på Kullaberg 1999

  Årets bevakning av pilgrimsfalkarna på
Kullaberg avslutades i mitten på juli. Då hade
vaktteamet på drygt tio personer hållit
falkarnas boplats under uppsikt i nästan fyra
månader. Det är ett styvt jobb och en
hedervärd arbetsinsats att i ur och skur ta sig
upp på berget för att hjälpa en i Sverige
utrotningshotad fågelart att överleva.
Belöningen kan bli att få uppleva pilgrims-
falkens hisnande jakter men det är dock långt
ifrån varje dag man har sådan tur. 
  Det var samma falkpar som i år häckade för
femte året i rad, en hona från södra Norge
och en hane från Västsverige, båda kläckta
1993. De börjar nu bli allt mer erfarna och
kanske var det därför som äggläggningen
skedde redan omkring 1 april, vilket är
betydligt tidigare än föregående år. Av fyra
lagda ägg kläcktes två. Båda ungarna nådde
flygg ålder och kunde ses tillsammans med
sina föräldrar kring Kullaberg fram på
sommaren. Ett lyckat resultat!
  I år valde falkparet en helt ny bohylla. Efter
mycket letande kunde denna lokaliseras. Den
nya bohyllan visade sig ligga i ett mycket
svårtillgängligt parti av Kullaberg, dock
fortfarande inom fågel-skyddsområdet där
beträdnadsförbud råder. Man kan spekulera
i varför falkarna bytte boplats, men en
anledning kan naturligtvis vara fjolårets
kraftiga störning vid det gamla boet.
  Bevakningen av falkboet har framför allt ett
preventivt syfte så att inga överträdelser
sker och bara en allvarligare incident
inträffade i år. En grupp danska klättrare som
var på väg in i fågelskyddsområdet i
närheten av pilgrimsfalkarnas bohylla fick
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Pilgrimsfalk, teckning av Peter Elfman

avvisas. Dom sa sig inte känna till att det
råder beträdnadsförbud. Tack vare bevak-
ningen fick falkfamiljen vara ostörd!
  Ett stort tack riktas till alla i falkgruppen som
genom sina insatser bidragit till årets lyckade
häckning. 
  Årets bevakning har skett i samarbete med
Arbetsförmedlingen och Utvecklingscen-
trum i Höganäs samt Falkprojektet i
Göteborg. Projektet har stötts ekonomiskt av
C l u b  3 0 0 ’ s  F å g e l s k y d d s f o n d ,
Länsarbetsnämnden i Skåne samt Skånes
Ornitologiska Förening.
  Mer detaljerade uppgifter från falkboet finns
att läsa på KOF's hemsida på Internet.

- Mats Peterz -

Korta fakta om
pilgrimsfalkarna på Kullaberg

Kullaberg har alltid varit en klassisk häcklokal
för pilgrimsfalk. Som mest lär 5-6 par ha
häckat under 1800-talet. I början på 1900-talet

fanns 2-3 par och 1962 försvann det sista
falkparet efter att boet blivit plundrat.

1992 sågs ett pilgrimsfalkpar i mitten av maj
vid samma plats där det senare
konstaterades häckning. 

1993 gjordes inga kända observationer på
Kullaberg under häckningstid.

1994 observerades ett pilgrimsfalkpar vid
Kullaberg under våren och försommaren,
men det är oklart om någon häckning skedde.

1995 skred paret till häckning. Tre ägg lades
varav ett var obefruktat och ett skadat.
Kullen samlades därför in för kläckning i
maskin och porslinsägg lades i boet istället.
Efter ett par veckor placerades tre
adoptivungar i boet. Samtliga ungar blev
flygga. 

1996 återkom paret till samma bohylla där tre
ägg lades. I samband med ihållande regn och
hård ostvind vid tidpunkten för kläckning
spolierades emellertid häck-ningen och inga
ungar kom på vingarna detta år.

1997 häckade paret åter i samma klippbrant,
men hade nu tagit ett gammalt korpbo i
besittning. Endast ett av de fyra äggen
kläcktes men ungen fick sällskap av
ytterligare en, ditsatt från avelsprojektet. 

1998 genomfördes en lyckad häckning i det
gamla korpboet. Hela tre ungar blev flygga
från fyra lagda ägg. 

1999 bytte paret boplats. Äggläggning
skedde ovanligt tidigt. Lyckad häckning. Två
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Tornfalk, hane, teckning; Peter Elfman

ungar blev flygga från fyra lagda ägg. 

Det är samma par som häckat alla år fr.o.m.
1995. Honan är född i södra Norge 1993 och
hanen är från Västsverige (Västergötland?)
och född 1993. Totalt har de fött upp 10
ungar till flygg ålder.
En av ungarna som kläcktes 1995, en hona,
avlästes vid en silo i Halmstad hamn i maj
1996. 1997 häckade hon på en lokal i södra
Halland tillsammans med en hane född 1993.
Hon lade tre ägg och en unge blev flygg.
Troligen kom hon och partnern tillbaks även
våren 1998 men paret försvann senare under
mystiska omständigheter.
Den unge, en hane, som sattes ut i boet 1997
återfanns vingskadad vid Ängelholm i
augusti samma år. Han återfördes till
Falkgården utanför Göteborg. Eftersom
vingen inte gick att rädda fick han stanna
kvar på gården som avelshanne.

- Mats Peterz -

Vinterinventering av tornfalk

Hur många tornfalkar övervintrar i KOF’s
rapporteringsområde? Det hoppas vi få svar
på genom vinterns inventering.
  Vi är nog många som när vi varit ute och åkt
bil sett en tornfalk sitta på en stolpe eller
ryttla längs vägkanten, ofta på samma ställe
från gång till gång. KOF’s forsknings-
kommitté tyckte att vi skulle försöka utnyttja
detta till att lättvindigt inventera torn-
falkbeståndet under vintern. För att göra
undersökningen så aktuell och intressant
som möjligt kommer vi att utnyttja

föreningens hemsida på Internet. Efterhand
som nya falkar rapporteras prickas dessa in
på en karta liknande den vi haft för årets

storspovsinventering. Kartan kommer
givetvis  även att publiceras i programbladet.
  Rapportera alla observationer av tornfalk
under perioden december – februari. Ange
datum samt plats så noga som möjligt, gärna
i förhållande till närliggande vägar eller
gårdar. Uppgifter om kön och/eller ålder kan
vara värdefullt för att skilja olika individer,
men är inte nödvändigt. 
  Rapportera dina observationer till KOF’s e-
postadress kof@algonet.se eller till Mats
Peterz. 

Nytt år – dags att betala 
medlemsavgiften
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Medlemsavgiften för år 2000 är oförändrad
100 kr (familjemedlem 10 kr) och betalas
lämpligen in på postgiro nummer 2 24 39 - 4
med bifogad blankett. Vid betalning från
utlandet är avgiften 150 SEK för att täcka
bankens växlings-avgift. Nytt är också att vi
förtrycker inbetalnings-kortet  med
adressuppgifter. Kolla gärna att det stämmer.
Om inte, hör av Dig, tack! 
  För en hundralapp får du vårt medlemsblad
fyra gånger per år samt 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, så slipper vi påminna dig
och du bespar föreningen en massa arbete
och onödiga kostnader.

Följ med KOF in i det
nya millenniet!

- Styrelsen -

Föreningsaktiviteter 

Söndagen den 16 januari
Söderåsen - Wrams ängar

Välkommen till ett nytt KOF-år ! Dagens
exkursionsrubrik har varit med förr. Men
markerna runt Bjuv och Åvarp tål att kollas

av. Vi börjar med reningsverket och den
saliga blandning vi brukar stöta på där.
Över Wrams ängar med sina rovfåglar kör
vi bort mot Åvarp där enefäladen och
Hallabäcken tar vid.
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Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: Kl. 09.00
Ledare: Lars Karlsson och Ulrik Alm

Tisdagen 8 februari. Spanien
- fåglar, sol och värme 

Göran Petersson från SkOF visar bilder och
berättar från det "riktiga" Spanien,
provinserna Extremadura och Andalusien.
Göran ger tips på hur själv kan lägga upp
en bra tur i fina fågelmarker. - Kom och
längta !
Plats: Studiefrämjandet, Helsingborg,
Järnvägsgatan 41 (Tingsrättshuset)
Tid: Kl: 19.00

Tisdagen den 29 februari
Ugglekväll på Kullaberg

En klassiker från förra århundradet. Innan
vi börjar vår traditionella vandring blir det
uggleprat m.m på gården till KOF-stugan.
Ta med en kåsa och en liten peng så blir det
ärtsoppa med tillbehör i KOF-stugan
Samling: Josefinelustparkeringen på
Kullaberg
Tid: Kl. 19.00. Vi avslutar framåt 22.30-tiden

Onsdagen den 8 mars
Årsmöte

Föreningens medlemmar kallas härmed till
årsmöte med sedvanliga förhandlingar.
Sedvanligt är också det fina lotteriet och
det goda kaffebrödet.
Plats: Albertsgården, Norra Häljaröd
Tid :Kl :19.00

Söndagen den 2 april
 Vid Skäldervikens stränder

-Har du haft kikaren på vinterförvaring ? Då
är det definitivt dags att damma av
glojärnen. - Har våren kommit på allvar ? Vi
hoppas  det ! Var med och välkomna
sädesärlor, starar, strandpipare och många
andra. Halvön Rönnen är platsen.
Samling: KOF-stugan, 50 m öster om
hamnen i Norra Häljaröd
Tid: Kl: 09.00
Ledare: Mats Peterz, Kaj Möller, Mary o Alf
Petersson

Onsdagen 19 april
Kring Björkeröd på Kullaberg

Ljuset kommer så sakta tillbaka, nu räcker
det till för en kort-exkursion mitt i veckan.
Björkeröd, med dammen och de omgivande
markerna, erbjuder ofta en varierad samling
arter. Förberedande läsning kan inkludera
smådopping, sothöna, ringtrast, morkulla
och kattuggla.
Samling: Parkeringen Björkeröd, uppfart i
höjd med campingen Möllehässle-
Kockenhus
Tid: Kl: 18.30
Ledare: Kaj Möller, Alf Petersson, Lennart
Johansson
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Internationella
sjöfågelinventeringen

Under perioden den 8-23 januari -
med huvudräkningsdag den 16:e -
genomförs den Internationella
sjöfågelinventeringen. Inven-
teringen är nu inne på sitt 33:e år
och täcker stora delar av Europa. 
  Medlemmar från föreningen
inventerar kuststräckan från
Landskrona upp till Båstad.

15-16 januari är det dessutom
internationell sångsvansinven-
tering. Iakttagelser (med uppgift om
antal, plats, ålder (ev kullar), ring-
märkta mm, kan lämnas till:
Christer Strid,tfn 042-13 98 32 eller
e-post:christer.strid@swipnet.se
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Exkursionsreferat

Helgkväll vid Rössjön,
Hallandsåsen 99-08-30

  Det är en vacker försommarkväll med hög
luft och det blåser något.
  Fem exkursionsdeltagare och ledaren Ulrik
ger sig vid 19-tiden av mot Hallandsåsen.
Nu börjar naturens grönska bli mer sommarlik
och det är riktigt mörkt under trädkronorna
som växt ihop över vägen vi kör på.
  Väl framme konstaterar vi att solen är i
perfekt väderstreck för att vi s k a
få bra sikt över Rössjön. 
  Flera storskarvar flyger in över
sjön bort till sin koloni som
består av en helt kal liten ö.
  Många skäggdoppingar gungar
omkring, färgerna lyser grant i
solgasset. 
  Storlom och fiskgjuse står högt på s
kådarlistan här, vi söker i tubarna ö
ver vattenbrynet och däremellan över t r ä
d-kronorna. Finns det något bra boställe för
fiskgjusen?
  Bakom oss hörs rörsångaren sittandes i
vassen .
  Storskrak med ungar sticker iväg på en liten
brygga ut i vattnet för att komma i säkerhet.
  Knipor ser vi också, dem såväl som
storskrake är ”hålbyggare” och därför är
skogssjön biotopen för dessa andfåglar
berättar Ulrik.

  Drillsnäppan flyger tätt över vattnet och vi
får även lyssna till drillen, ljus och fin.
  Vartefter kvällen framskrider avtar vinden
och vattenytan blir helt stilla. Då får  någon
syn på  storlommen vid motsatta sjökanten.
När vi går tillbaka stannar vi till  för att ånyo
titta ut över skogen  och där flaxade något
stort  vitt  i trädtoppen – fiskgjusen
naturligtvis, båda vuxna fåglarna sitter där i
eller i  närheten av boet. Kvällen är räddad, vi
har sett vad vi bör.
  När vi precis håller på att ta farväl av
varandra och tacka Ulrik för den här

exkursionen gjorde sig morkullan påmind
med ett par varv över våra

huvuden.

- Karin Sandström -

Andra sidan Sundet 
1999-09-19

En söndag morgon i september samlades 5
förväntansfulla KOF:are för att åka till
Helsingør.
  Kristina och jag mötte dem vid hamnen, för
att visa vad Nordsjælland kan bjuda på av
fågelliv. Vi körde strandvägen norrut till
Hellebæk, där vi svängde av åt vänster mot
Nygård. Efter ca 3 km kom vi till en
parkeringsplats och gick över vägen till
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Hellebæk avelsgård. Här är ett militärt
övningsfält som allmänheten har tillträde till.
Här på en kulle, med utsikt över en sjö står
danska ornitologer och ser flytt-fågelsträcken
passera. Man har öppna marker på ena sidan
och buskage med småfåglar på den andra.
  Morgonen var grå, mulen och ganska
vindstilla. Inte så många fåglar var i luften.
Ett tornfalkpar såg vi. Honan satt och
vaktade en mast, medan hanen flög runt och
stod och ryttlade över oss, på jakt efter en
godbit. En bivråk flög förbi på låg höjd, så vi
riktigt kunde studera den. Efter ett tag gick vi
ner till sjön. Där fanns det sothöns, sothöns
och sothöns. Sen dök en obestämbar and
upp, tills Bengt Rasmussen kastade en blick
i  t u b e n  o c h  k o n s t a t e r a d e :  u n g
brunandshona. Och det var det så klart. Vi
följde sjön en bra bit, svängde av och i en vik
såg vi skäggdopping.  Sen gick vi över
markerna och följde skogskanten. En flock
grönsiskor for fram och tillbaka bland
alkottarna. I en liten damm låg tre kniphonor.
Vi som var hungriga gick tillbaka mot kullen,
de flitigaste stannade och såg en nötkråka.
Medan vi fikade lyssnade vi till småfåglarna
och såg en större hackspett. Sen körde vi
vidare mot Gilleleje för att se om det hände
mer vid Gilbjerg Hoved. Här var en hel del
folkliv, men varken fågelskådare eller fåglar i
några större mängder. Vi hade dock turen att
se en tretåig mås.
  Målet för dagen var 40 arter. Ann-Marie
som hade en tid att passa i Sverige, fick
dispens att åka hem efter 38. Vi andra
stannade en stund till, men art nr 40 var en
gråsparv i Gilleleje. Havstruten som stod på
en åker tillsammans med fiskmåsarna var 40+,
så vi var nöjda i alla fall. På hemvägen
stannade vi till i “Ryssland”. Det är ett

fridlyst område, i närheten av Dron-
ningemølle, med en för Nordsjælland ovanlig
natur med ljunghedar. Här ligger också
Rudolf Tegners konstmuseum och skulpturer
står fritt i landskapet. Här såg vi en
tornuggla, men den var av brons och satt på
väggen till muséet. Dom som hade matsäck
kvar åt upp den och sedan vände vi hemåt
igen. Inte det största utbytet rent
fågelmässigt, men en trevlig tur i nya marker.
Turen kan med fördel göras om till våren, då
är flyttsträcken mer koncentrerade över
Hellebæk..

- Birgitta Kegel -

í  í  í  í  í  í  í

Året är slut -- dags att
rapportera

Dina fågelobservationer utgör värdefulla
bitar när vi lägger pusslet över den
nordvästskånska fågelfaunan. Vilka arter
ökar, vilka minskar, var finns de mest
skyddsvärda områdena etc. Skicka dina
observationer till vår rapportmottagare
Henrik Johansson. Om det är oklart vad som
skall rapporteras ta en titt i den lista som
medföljde årets första programblad. Listan
finns också på våra hemsidor på Internet. 
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