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   Nytt från KOF

Mats Peterz
Ordf

Under de senaste fyra åren har
undertecknad såsom ordförande för KOF
skrivit en liten ”krönika” om föreningens
verksamhet och mål i varje programblad. Ett
tema som återkommit flera gånger var att
föreningens sikte var inställt mot det nya
millenniet. Det som från början var ett
avlägset mål har nu blivit verklighet. Av en
ren tillfällighet råkar millennieskiftet för mig
sammanfalla med att jag skall lämna
Nordvästskåne och därför även KOF’s
styrelse. Detta blir således min sista
”krönika” i programbladet. 
  Vid ett sådant här tillfälle brukar man ju titta
tillbaka på den tid som varit. Och visst har
det på flera sätt varit positivt och spännande
att jobba i KOF’s styrelse. Det känns dock
mer konstruktivt att titta framåt. I en
respekterad förening som KOF tycker jag det
finns en sak som vi skall försöka ändra på. Vi
är cirka 500 medlemmar men det är alltför få
som är aktiva i föreningen. 
  Detta är inget unikt för KOF men det vore
ett stort framsteg om fler kunde engagera sig
i föreningens arbete på ett eller annat sätt.
Det finns plats för många fler, t.ex. som
exkursionsledare, skriva i program-bladet
eller delta i inventeringar. Fundera en stund
och tänk efter vad just du kan bidra med som
är till nytta för föreningen. Många av oss har
t.ex. genom sitt yrke kunskaper som kan vara

till nytta. Det finns inget som är så roligt som
när någon spontant erbjuder sig att hjälpa till.
  När jag nu lämnar över rodret till nya krafter
är jag övertygad om att KOF går vidare som
en stark förening för fåglar och fågelskådare
i Nordvästskåne. Ännu starkare kan KOF bli
med din hjälp.
  Avslutningsvis vill jag tacka för de år som
har gått och önska den nya styrelsen lycka
till. Å du, jag kan nog inte hålla mig härifrån
helt! Så vi ses i markerna!
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Havssula, ad;
teckning Rolf
Jansson

Sett se´n sist ... observationer
under oktober - december 1999 

    

                         Henrik Johansson

Ur fågelsynpunkt blev årets sista kvartal
minnesvärt med ett brett utbud av arter. Vi
Nordvästskåningar har ju förmånen att bo på
bekvämt  avstånd från några av landets bästa
fågellokaler vilket också märks bland
observationerna. Sedan Obsboken på KOF:s
hemsida på Internet introducerades har
dessutom antalet fågelrapporter ökat, vilket
är positivt.
  Fynd av totalt tre svartnäbbade islommar
föreligger, Rönnen 11.10, Kullen 18.12 samt
Kattvik 29.12, men något mer överraskande
var det att en svarthalsad dopping
uppmärksammades vid Grytskären så sent
som 5.12.
  Angående havsfåglar blev det en hyfsad
period då det vid några tillfället blåste upp
från väster. Drygt ett hundratal stormfåglar
och cirka sjuttiofem havssulor rapporterades
medan grålira iakttogs vid Pålsjöbaden 9.10,
Svanshall 12.10, Kullen 31.10 samt återigen
Kullen 2.11. Utanför Svanshall och
Rekekroken uppehöll sig en stormsvala 4.12
och vidare inkom uppgifter om minst tjugo
klykstjärtade stormsvalor, bl.a. 12 ex
Sandön 1.12.
  På Hallands Väderö upptäcktes en
toppskarv 7.11 och från mitten av oktober till
en vecka in i november sågs en del mindre
sångsvanar där största flocken var 27 ex

Sandön 5.11. Höstens enda spetsbergsgås
fanns vid Västraby 5.11 men på avdelningen
gäss var det nog två något udda arter som
väckte mest uppmärksamhet, dels två
stripgäss vid Västraby 31.10-7.11 och dels en
nilgås  vid Sandön 20.12. 
  Den Nordvästskånska hösten brukar inte
förknippas med fynd av praktejder varför
årets tre observationer är en smula
anmärkningsvärt, 1 hanne Kullen 9.10, 1 hona
Stenkrossen 15-20.10 samt en hanne Kullen
1.12. Ytterligare en trevlig ”anka” som
förtjänar ett omnämnande gäller en hona
mandarinand vid Rekekroken 3.12.
  Vid Maglaby kärr siktades höstens första
kungsörnar  16.10 och på Hallands Väderö
fanns inte mindre än fyra havsörnar 7.11. En
honfärgad så kallad stängshök , det vill säga
antingen stäpp- eller ängshök iakttogs vid

Maglaby kärr 30.10
medan det i vanlig
ordning bjöds på flera
olika pilgrimsfalkar .
  En tjädertupp stöttes
vid Björnamossa på
Hallandsåsen 3.11 och
det är kanske inte helt
otroligt att det gäller
samma fågel som tidigare

setts  i området. För årstiden extremt milt väder
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kombinerat med friska västvindar bidrog
säkert till att en skärfläcka anlänt till
Rönnen 4.12 och kanske även till att minst
två  rödspovar av rasen islandica
observerades i inre Skälderviken, 1 ex
Sandön 2-3.10 och 7.10 samt 2 ex Rönnen
och Häljaröds hamn 10-11.10. En flock med
minst trettio skärsnäppor fanns att beskåda
på Hallands Väderö 7.11 och bland höstens
vadare måste en dammsnäppa vid Vegeåns
mynning 16.10 också framhållas.
  Höstens massuppträdande av bred-
stjärtade labbar i Syd- och Mellansverige
märktes även i våra hemmamarker då
sammanlagt cirka 25 ex noterades. Att
flertalet var ungfåglar indikerar ett bra
gnagarår på Sibiriska tundran. I samband
med detta sågs även fyra storlabbar, 1 ex
Kullen 12.10, 1 ex Sandön samma dag och 2
ex Kullen 13.10, samt en ung fjällabb i
Öresund vid Helsingborg 2.10. 
  Från Kullen rapporterades imponerande
3000 ex av tretåig mås 18.12 och under
senhösten uppträdde alkekungar  i ganska
stora antal där högsta dagssumman var 47 ex
Kullen 1.12. Fyra lunnefåglar observerades
också under några av blåsdagarna i
december, 1 ex vardera vid Kattvik och
Rönnen 2.12 samt Hovs hallar och Svanshall
18.12.
  Årets avslutning var även intressant så till
vida att en del ugglearter förekom talrikare
än vanligt, framförallt den minsta av dem
alla, sparvugglan  som sågs på nio olika
platser. Minst lika skoj var det att två
hökugglor  visade upp sig, Kullen 23-24.10
respektive Älemossen på Hallandsåsen
26.12. Nämnas kan också att en jorduggla
sågs vid Svedberga 24.10 och att ytterligare
en syntes vid Munka-Ljungby 1.12.

  Vid Sandön sågs ånyo en alpseglare 1.10
och man får väl förmoda att det rör sig om
samma individ som visade sig på lokalen två
dagar tidigare. En annan trevlig art var en
härfågel som under flera dagar i mitten av
oktober höll till i några trädgårdar i Svenstorp,
Hjärnarp. Vidare är det glädjande att
kungsfiskaren verkat återhämtat sig efter
några bedrövliga år vilket visas av att
åtminstone sju exemplar hittills rapporterats.
  En av höstens största sensationer i
fågelmarkerna var när en hanne vitryggig
hackspett upptäcktes längs Råån vid Görarps
mölla 1.11. Under en knapp vecka kunde
fågeln beskådas av många tillresta skådare
och eftersom den var försedd med färgringar
framkom det snabbt att den härstammade från
Lettland. I slutet av maj blev den som bounge
transporterad med flyg till trakterna kring
Dalälven och där placerad i ett bohål med
större hackspettungar. Detta som ett steg i att
försöka rädda det svenska vitryggbeståndet.
Som fullvuxen spett begav den sig alltså på
strövtåg söderut vilket i sig tydligen är
ganska normalt för unga individer. Några
vidare öden är dessvärre inte kända.
  Berglärkor  sågs vid tre tillfällen, 2 ex
Torekovs rev 23.10, 4 ex Margreteberg,
Höganäs 12.11 samt  2 ex Grytskären 5.12 och
nämnas kan också en udda observation
gällande en helt vit ladusvala vid Sandön
3.10. Både vid Filborna i Helsingborg 2.10 och
på Stenkrossen 3.10 rastade vardera en större
piplärka och på sistnämnda lokal fanns
dessutom en vattenpiplärka 19.12.
  På Kullen noterades två ringtrastar 3.10
och ytterligare en fyra dagar senare då där
även upptäcktes en taigasångare. Som om
inte det vore nog hittades en brandkronad
kungsfågel på ”berget” en vecka senare,
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alltså 14.10. 
  Rapporter om skäggmesar  kom också till
kännedom, bland annat minst 22 ex vid
Vegeåns mynning 24.10. Mer oväntat var det
när uppgifter om en ung rosenstare
larmades ut. Fågeln höll till i några
trädgårdar i Ängelholm 2.10 och fyndet är
blott det andra för rapportområdet. 

Avslutningsvis  skall även två lappsparvar
nämnas, 1 ex Klören 24.10 samt 1 ex Kullen
3.11.

Nytt från
forskningskommittén

Mats Peterz

En viktig del i KOF’s arbete är att
dokumentera förändringar i  den
nordvästskånska fågelfaunan. Detta gör vi
bl.a. genom att samla in och sammanställa
fågelobservationer från vårt rapport-
område. Nu är det dags att summera
fågelåret 1999. Om du ännu inte har skickat
in din rapport från fjolåret är det hög tid att
göra det nu! 
  Som vanligt gör forskningskommittén en
årlig revision av rapporteringsguiden och
den nya versionen bifogas 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 en separat rapport till
Henrik Johansson, vår rapportmottagare. 
  Forskningskommittén organiserar också
lokalt de riks- eller landskapsinventeringar

som initieras av SOF (Sveriges
Ornitologiska Förening) eller SkOF (Skånes
Ornitologiska Förening). Förra årets
riksinventeringsart var storspov och den
slutliga sammanställningen av inkomna
rapporter pekar på att det totalt fanns ca
50–60 par i vårt rapportområde.
  För år 2000 har SOF utsett rördrom och
dvärgmås  till riksinventeringsarter.
Eftersom ingen av dessa är särskilt talrikt
förekommande i Skåne kommer även
skrattmås att inventeras landskapet.
Häckfynd av skrattmås har sedan länge
funnits med i KOF’s rapporteringsguide
men i år är det alltså särskilt viktigt att hålla
utkik efter denna art som under flera år
visat en vikande numerär, inte bara i
Nordvästskåne utan i hela landet.
  Under den gångna vintern har en
inventering av övervintrande tornfalk
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pågått. Det har varit ett enastående
gensvar och många rapporter har kommit
in. Tack alla ni som hjälp till! Det
preliminära resultatet pekar på att
någonstans mellan femtio och hundra
tornfalkar funnits i Nordvästskåne i vinter.
Om du sett någon tornfalk under perioden
december - februari och ännu inte
rapporterat den till KOF, skicka snarast din
observation till undertecknad med
uppgifter om plats (så noga som möjlig)
och datum till undertecknad.

ÖRNINVENTERINGEN  i början av januari
resulterade i följande iakttagelser:

C 5 jan, två lekande kungsörnar, Wrams
ängar, Gunnarstorp, Bjuv

C 7 jan, gjordes tre iakttagelser  på "våra
klassiska örnmarker".Vid Rögle gård
sågs en havsörn subad (kanske 3-4 år)
samt två kungsörnar också subad. Med
största sannolikhet en hane och hona.
Dessa hade vid flera till-fällen
uppvisningar i "lekflykt". En
fantastisk upplevelse.

C 7 jan, 1 st juv havsörn, Rögle 
C 8 jan, 2 st kungsörnar samma som

sågs den 7:e och strax i närheten av
samma lokal 

C 8 jan, 1 st juv kungsörn, Hasslarp, 1
subad vid Lönhults gård, 1 st subad vid
Rögle gård

C  9 jan, 2 st juvenila kungsörnar vid
Rögle samt 1 st juv havsörn 

Dom tycks vara ganska stationära.

Följande meddelande fick jag från Per
Knutsson den 12 jan...

“Jag var ute en stund i söndags vid Lervik och
Grytskär för att skåda lite vinterfågel. Det
satt då en havsörn på yttre Grytskär som vid
11 tiden drog en runda längs med kusten innan
den tog höjd och flög rakt in över land. Så
vitt jag kunde bedöma var den varken helt ung
eller fullständigt utfärgad, alltså troligen sub
adult, kanske 3-5 år. Antalet örnar denna dag
blev därvid ganska lätträknade, men jag kan
nämna att jag på trettondagen hade förmånen
att bevittna en flyguppvisning av fyra
kungsörnar och en havsörn på Söderåsen vid
Kvärk. Samtliga kungsörnar såg ut att vara
juvenila”.
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Ett litet axplock från
KOF:s hemsida ...

19-20 februari: 
Vad händer i Söderåsens fågelmarker så
där på tröskeln mellan vinter och vår?  
  Efter åtskilliga timmar på stigarna från
Humleryd-Körslätt till Orebäcken och
Klåveröd kan man tycka att resultatet är
magert men det fanns trots allt en hel del
som värmde inombords: Vårens första
trummande spillkråka (3-4 ex kring
Kärreberga-Maglaby kärr), sjungande
entita och nötväcka. En stjärtmesflock vid
Humleryd. 
  På kvällen när fullmånen steg så blev
kattugglorna vid Kärreberga spelgalna, 5-6
ex hoade så det ekade i skogen där
fullmånen fick skuggspelet att bli nästan
spöklikt. En uggla hade den goda smaken
att sitta på en torraka i siluett mot
fullmånen. 
  Vid en vandring längs Orebäcken råkade
skogsornitologkollega Ivarsson slå en blick
upp bland bokarnas kronor och hittade 3
unga kungsörnar som kretsflög mot den blå
himlen. MAGNIFIKT vilket nog
skogsornitologkollega Kristiansson också
skriver under på! En glada i slagsmål med
en svartfågelflock vid Stenestad avslutade
en fin vårvinterdag!

- Bengt Hertzman -

20 februari. 
Började dagen vid Svanshall där en 2K
bredstjärtad labb sågs sträcka mot väster.
Här sågs även, 1 tretåig mås, 1 tobisgrissla
samt 10 smålommar. 
  Vidare till Farhult där en adult pilgrimsfalk

sågs på en stängselstolpe. Kanske spanade
den in lunchen bland de änder och grågäss
(420 ex) som gick i viken. 
  Från KOF-stugan vid Rönnen sågs en
bredstjärtad labb (2K) som efter ett tag
rastade på vattnet (ca kl.13.30). Från
Rönnen/Stenkrossen kan i övrigt nämnas bl
a; skäggdoppingar, svarthakedoppingar
(5), alfåglar och bläsänder. Avslutningsvis
en runda vid Domsten där både järnsparv
och spillkråka noterades. 

- Thomas Svanberg -

Körde ut till Höghult i eftermiddag för att se
om den extremt ljusa ormvråkshona (saknar
några pennor på vänster vinge) som jag
följt där under alla år jag bodde på gården
möjligen syntes till. Men fick stanna redan
mellan Rögle och Stureholm, för en ung (ej
juv.) kungsörn. Väl framme vid Höghult satt
ormvråkshonan i ett träd vid foten av
Svedberga kulle och väntade på mig! Roligt
att kunna följa en specifik fågel under så
många år (minst fem, kanske sex eller sju,
jag minns inte när jag såg henne första
gången). På en eltråd en liten bit ifrån satt
en tornfalk.

- Marie Gadolin  -

Tornfalkar ...

Den andra av vinterns inventerings-
månader är nu avklarad. Till de 70-tal falkar
som rapporterades i december förra året kan
nu läggas ytterligare ett 10-tal. Det är en hel
del, även om det kanske döljer sig vissa
dubbelräknade ex bland rapporterna. 
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  En viss avmattning i inkommande
rapporter kan skönjas i senare delen av
januari. Beror det på att det finns färre
falkar eller på bristande rapportering? Ev.
kompletteringar mottages tacksamt. 
  Inventeringen fortsätter februari ut och vi
börjar på en ny karta. Rapportera alla falkar
som ses så att det blir lättare att avgöra
vilka som stannar kvar på samma plats hela
vintern. Uppdatering sker som vanligt när
nya rapporter kommer in. 

Vi har via “Fugle-nett”(på internet)
fått följande upprop från Kolibri
Expedition...

Expedition i centrala Peru söker
betalande deltagare 

Hej 
Ursäkta "spam" på detta sätt och
eventuella dubbla meddelande. I och
med att temat är fåglar och
"conservation" hoppas jag på
överseende.

Under påsk och 1 maj helgen görs en
tre veckors expedition till isolerade
områden i centrala Peru, för att samla
data om hotade fågelarter för
kommande fågelskydd-sprojekt. Även
om projektet huvudsakligen har
vetenskapliga syften, kommer
deltagarna ha stora möjligheter att se
oerhört sällsynta fåglar såsom
Kalinowski ´s Tinamou (inte sedd på
100 år), Golden-backed Mountain
Tanager, Russet-bellied Spinetail, Sira
Tanager och många andra, liksom göra
spektakulära vandringar i Anderna och
få en grundlig inblick i sällsynt besökta
arkeologiska platser. 
För ytterligare information, kontakta
mig 

Gunnar Engblom, Lima. Peru
tel/fax 51-1-476 50 16
Kolibri Expeditions
www.netaccessperu.net/kolibri
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Föreningsaktiviteter 

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

Söndagen den 14 maj.
Fågelskådningens Dag

Vårens publika höjdpunkt då vi försöker
locka ”Svensson” till en guidad tur. KOF ger
sig på att bemanna tre platser inom vårt revir.
Även du som är aktiv KOF:are är självfallet
välkommen att delta, . -Varför inte
tillsammans med några släktingar som
tidigare aldrig förstått sig på ditt helgnöje...

Samling: Parkeringen omedelbart norr om
Krapperups slott
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Ledare: Kaj Möller och Alf Petersson
Samling: Hasslarps dammar
Ledare: Boris Olsson och Lars Karlsson
Samling: Ängelholms järnvägsstation
Ledare: Henrik Johansson och Henrik
Ehrenberg 

Kl 09.00 samtliga platser

Lördagen den 27 maj
 Håslövs ängar, Herkules

dammar

Mot öster ska vi fara, till de låglänta markerna
runt Helgeån och Hammarsjön vid
Kristianstad. Det här är rödspovarnas,
svarttärnornas och gulärlornas rike. Vill vi
söka kontraster kan vi jaga gulhämpling i
tallskogen vid Åhus. Vi lovar en lite
annorlunda eftermiddags- och kvälls-
exkursion.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 14.00
Ledare. Lennart Johansson, Sonja
Gunnarsson

Onsdagen 7 juni
 Traneröds mosse

 på Söderåsen

Vi vakar in skymningen vid Traneröd på
Söderåsen. Inte de många arternas kväll, här
är det frågan om kvalite. När nattskärran drar
igång efter tio-snåret är det en soliststämma
som heter duga. Ett säreget läte som
definitivt ”sätter sig” i ljudminnet.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg,  

kl 18.30, Vattentornet, Bjuv, kl 19.00
Ledare: Kaj Möller, Ulrik Alm        

Årsmöte 2000-03-08
Albertsgården. Norra Häljaröd 

kl. 19.00

Föreningens medlemmar kallas och
hälsas hjärtligt välkomna till års-
mötet, som stadgeenligt hålls enligt
följande dagordning:

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

utlysts
5. Godkännande av kassaberä-

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

styrelsen
8. Val av ordförande för två år
9. Val av två ordinarie

styrelseledamöter för två år
10. Val av två styrelsesupp-

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

ett år
13. Val av ledamöter i valbered-

ning för ett år
14. Fastställande av årsavgift

för nästkommande år
15. Förslag som skriftligen till-
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Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

Christer Strid

Att hitta en ringmärkt fågel ger alltid en viss
känsla av spänning, tycker jag. Och fast jag
har hållit på lite med ringmärkning själv, är
det nog trots allt ett återfynd eller en kontroll
som ger det “lilla extra”.
  Nu är det ganska länge sedan vi presenterat
något från ringmärkningens område och här
kommer “en rensning av byrålådan”.

Det första fyndet kommer från Ronny
Svensson, Svedberga och gäller en Sparvhök
Accipiter nisus som var en finsk märkning
(S197836) gjord i Häme, Tavastehus län,
Toijala (61.12N 23.50E). Fågeln märktes som
bounge, hona 1999-07-04. Höken hittades
död 1999-09-20 vid Svedberga (56.1N 12.43E),
där den flugit mot en glasruta. Avstånd
mellan märk- och fyndplats ca 850 km.

Knöls vanen är en art som ganska ofta
förekommer i återfyndstatistiken. Detta är
flera orsaker. Dels är det en fågel som de
flesta människor känner till och skulle man
hitta en sådan tittar man säker lite extra.
Dessutom märker man med stora ringar, vilka
är lätta att se. En tredje orsak är också att man
praktiserat lite annan teknik av märkning på
knölsvan (även sångsvan och gäss), man
använder halsringar, vilket fullt naturligt gör
det mycket enklare att avläsa.

Folke Unger, Rydebäck, har sänt oss detta
fynd som alltså avser Knölsvan Cygnus olor,
danskmärkt (V6965, D2XT) som bo-unge,
hane, 1995-08-20 i Nymosen, Köpenhamn
(55.45N 12.30E). Fågel funnen död på
stranden vid Rydebäck (55.58N 12.46.E)
1998-02-16. Bara 29 km mellan fynd- och
märkort. Ett ganska typisk fynd för knölsvan,
vill jag påstå. I vart fall här nere i Skåne. Det
är inte bara vi människor som “turar”, utan
även knölsvanar rör sig ganska flitigt över
sundet.
  När man tittar närmare på den rapport som
kommit från det danska zoologiska museum,
visade det sig att svanen blivit avläst ca 25
gången under det 2,5 år som den fick leva.
Redan i 11 nov -95 blev den infångad. Den
var då “syg/såret” och blev utsatt igen den
16:e samma månad i Gentofte sjö,
Köpenhamn.

Vi har genom åren publicerat ett flertal
iakttagelser av både halsringmärkta och
"traditionellt" märkta knölsvanar. Antalet
observerade halsringmärkta fåglar har under
senare år nog minskat tycker jag, i vart fall
från vår del av landskapet. Ser man till antalet
som vi redovisar nedan så tycks  fallet inte
vara så. 
  Vi har  fått in märkningsinformation från
både svenska och danska märkningar. Till en
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början några knölsvanarna med danskt
ursprung...

HE58 (benring E7641) märktes som
ruggande , minst 2 år gammal hona, vikt 11,7
kg, ute på Saltholm i Öresund 1985-09-08.
  Kontroller har därefter gjorts vid följande
tidpunkter:
1985-09-13 Klagshamn, Malmö
1986-03-12 Barsebäck
1986-09-16 Klagshamn
1987-01-24 Klagshamn
1987-02-16 Soevang, Amager, Sjaelland,
Danmark
"Våra" kontroller är från tiden 1989-04-19--06-
15, då fågeln rapporterades som häckar på
Gråen i Landskrona.

HE01 (benring E7219) ringmärktes 1984-09-24
i Borrevejle Vig, Roskilde Fjord, Danmark.
Fågeln, en hona minst 3,5 år, vikt 8,5 kg,
häckade och hade 5 ungar.
  Följande rapporter föreligger därefter om
fågeln:
1985-01-13--03-03 sågs den regelbundet vid
Holbaek, Sjaelland (13 olika rapporter).
1986-04-28--09-19 4 rapporter från
märkningslokalen, Borrevejle Vig, då den
häckade, tillsammans med maken E7950 (vikt
8,0 kg) och fick 7 ungar.
1987-01-25--03-17 fanns den åter vid Holbaek
och sågs vid 8 olika rappor-teringstillfällen.
1987-07-08 och 1987-09-20 gjordes
iakttagelser av fågeln vid Grytskären i
Skälderviken.
1988-12-06 hittades tyvärr denna svan död
vid Lerhamn, S Mölle.

XA19 (benring V6006 )märktes på Saltholm i
Öresund 1994-07-05. Fanns på samma plats

1995-03-26. Avlästes vid Hittarp, N
Helsingborg 1996-01-06.

XC49 (benring V6805)märktes som en
ruggande fågel 1995-07-11på Saltholm.
   Sex rapporter från Amager Strand vid

Polskmärkt
storskarv

I slutet av augusti ifjol hittade
undertecknad en död storskarv på
stranden vid Stora Hult norr om
Vejbystrand. Fågeln hade två ringar
runt benen, en stålring med
beteckningen WNO2785 ST. ORNI.
GDANSK POLAND samt en grön ring
med initialerna N C L.
Ringarna skickades till Ring-
märkningscentralen i Stockholm som
senare meddelade att fågeln märktes
som bounge vid Gizycko, Dobiskie jez
nära staden Olsztyn drygt 20 mil norr
om Warszawa i Polen den 6 juni –99!
Således har skarven begett sig norrut
redan tidigt under sitt första levnadsår
för att strax därpå förolyckas 614
kilometer nordväst om märkplatsen.
Intressant i sammanhanget är att detta
var det första svenska fyndet av en
storskarv ringmärkt i Polen.

Börje Löfblad
Svenstorpsvägen 13
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Köpenhamn 1996-02-26–03-24. Därefter en
avstickare till Barsebäck där den sågs 1996-
04-13 för att åter vara på den danska sidan
vid Ölsemagle revle, Köge 1996-11-10. Åter
till Sverige och Lomma 1997-04-22, där den
även sågs ca ett år senare 1998-03-01. 1998
häckar knölsvanen på Saltholm. Hösten
tillbringar den åter vid Köge för att återvända
till Malmö 1999-05-13 och sedan rugga på
Saltholm, där den avlästes 1999-07-20.

XC54 (V6809)ruggande fågel som märktes på
Saltholm 1995-07-11. 
  Början av -96 tillbringade svanen vid
Amager Strand, för att sedan kontrolleras vid
Barsebäck 1996-04-13. Åter igen i Danmark
runt årsskiftet 1996/97 vid Köge och
Ilsemagle revle, för att se vid Lomma 1997-04-
22 och ett år senare 1998-03-01.

XC80 (V6834) märktes som ruggande på
Saltholm 1995-07-11. 
  Sågs nyårsafton -96 vid Domsten och 1998-
02-17 vi Spillepeng, Malmö. 1998 avläst vid
Dargskär, Oskarshamn för att åter vara i
Danmark 1999-09-26 på Amager,
Kongelundsstranden.

XJ14 (benring V6884)märktes på Saltholm
1995-07-25 och var då minst 2 år gammal och
en hona.
  Avlästes vid ett 10-tal tillfällen i
Köpenhamnstrakten fram till 1997.
Rapporterades vid 4 tillfällen från
Skälderviksområdet 1999-02-11–12-04.

XJ20 (benring V6890) ruggande på Saltholm
1995-07-25.
  1995-11-01 vid Bröndby strand, Köpenhamn
och sedan klivet över till Hittarp där den sågs

1996-03-16. 6 okt samma år åter i Danmark vid
Köge. Se sedan ruggande på Saltholm 1997-
07-17.

XP65 (benring V6472)märktes, 1994-09-23,
vid Parceltangen i Roskilde Fjord i en kull.
Kontrollerades ett 10-tal gånger i Roskilde
Fjord fram till 1997-04-12 då fågeln sågs i
Barsebäckshamn. Sep - dec -97, var den åter
i Roskilde Fjord. 1998-04-12 kontrollerades
svanen i Sockerbruksdammarna, Hasslarp. 27
okt samma år var den åter i Roskilde Fjord
vid Sankt Hans. Kontrollerades, nyårsafton
1998 i Roskilde Fjord vid Skomagerkrogen
och fanns åter i Hasslarp 1999-04-08.

 8P02 (benring X4521) märktes 1992-03-06
vid Åsa i Halland.
  Sågs vid Kulhus i Roskilde Fjord 1996-03-
10–15 för att sedan rapporteras från
Glimminge på Bjärehalvön 1996-09-14. 1996-
10-01 åter vid Kulhus. Därefter söker den sig
åter till Halland och till Getterön vid Varberg
där fågel iakttogs 1999-04-16 och sedan
skrider till häckning med en rapport från
1999-06-19.

UP04 (benring X6217) märktes också vid
Åsa i Halland, 1996-03-12.
  Far upp till Dalarna och Enviken vid Falun
1996-04-28. I januari 1997 befinner sig
knölsvanen vid Torekov.

G84E (benring V2184) märktes i en kull och
var en hona 1989-10-13. Märkplats i
Nivébugten på Själland.
  Kontrollerades vid Köpenhamn i april 1990.
Var vid Helsingör febr 1993 och syntes ca ett
år senare vid Snekkersten. Tillbaka vid
märkningslokalen i okt 1994, för att åter
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befinna sig vid Köpenhamn i okt 1996 och
1997. I januari 1997 fanns svanen åter i
Helsingör och slutligen kommer “vår” rapport
från Mölle hamn där den sågs i par 1999-01-
05.

D2CY (benring V6322) märktes i Byparken i
Helsingör 1995-03-13. Det var en hona på sitt
andra levnadsår.
  Svanen har varit den danska östkusten
trogen och pendlat flitigt mellan Helsingör
och Köpenhamn. På den senare lokalen sågs
den så sent som i januari i år. Enda
undantaget från detta pendlande tycks vara
en avstickare till Gråläge på vår sida Öresund,
där den iakttogs 1999-09-18.

Som jag nämnde inledningsvis är det nu inte
bara knölsvan man brukar halsringmärka utan
även t ex sångsvanar. Bl a bedriver man
projekt mellan de nordiska och baltiska
länderna, där man undersöker sambandet
mellan häckningsområden, rastplatser och
övervinteringsområden för de nordvästliga
beståndet av den europeiska sångsvanspo-
pulationen..
  Fåglar har märkts med blå halsring på dansk-
svenska övervintr ingslokaler  med
ringserierna xPxx och xUxx och på finsk-
estiska häckningslokaler med serierna xSxx
och xUxx samt med gul fotring med tre siffror
(etc HAT,HIP). Enstaka fåglar finns med serie
xRxx och med gul halsring och dessa kommer
från märkningar i Holland och Tyskland.

Sångsvan Cygnus cygnus 2S84 (benring
EJ1446) märktes 1996-08-02 i Jolosjärvi, Ene,
Oulo i Finland. Den fanns kvar i samma
område in i oktober samma år.
  Den 11-25 nov 1997 sågs sångsvanen i

Norge på olika lokaler I Tyrifjorden . Den var
också där ett drygt år senare 1998-12-01–02.
  1999-01-02 befann den sig i Domholt,
Storleva, Hönefoss även detta i Norge. Men
så en månad senare 1999-02-15–03-19 hade vi
besöka av den i våra trakter då den iakttogs
vid Görslövsån och Tornhult bl a.
  Vi hade vid denna period ovanligt mycket
övervintrande sångsvanar i vår marker, vissa
tillfällen över 200 ex i flock.

4S58 (benring EJ0781), märktes 1995-10-07 i
Muohijärvi Finland. Var tillsammans med
4S46.
  1995-11-20 iakttogs dessa två och
ytterligare två andra, 4S59 och 4S77, i Haren,
Emsland, Niedersachsen, Tyskland. De fanns
kvar i området fram till den 19 mars 1996.
  1996-12-01 se svanen i Kolindsrund,
Djursland, Jylland, Danmark. Den 17 dec är
den åter i Niedersachsen vid Gross Fullen,
Meppen och dröjer sig kvar där till mitten av
fer 1997. 1997-04-13 rapporteras fågel åter
från Finland, vid Puurijärvi, Kokemäki, Turku.
  1997-12-21 är den åter i Danmark Fårevejle,
Lammefjord, Själland. Åter i Emsland,
Niedersachsen och dröjer sig kvar till 24 febr
1998.
  1998-05-05 i Vesajärvi, Hkyrö och 1998-10-
31 i Sarkkilanjärvi.
  1999-03-18 se fågel i Småland, Nöthultgölen,
Lagan, Vaggerud 
  
Att läsa av färgmärkta storskarvar
Phalacrocorax carbo, kan för det mesta vara
riktigt marigt. I vart fall gjordes en iakttagelse
vid Arild 1997-08-17 av en fågel med grön
ring med beteckningen H43. Den visade sig
var märkt på Samsö i Danmark 1997-06-20
som bounge.
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Storskarvar, teckning Thomas Rönnertz

Gärdsmyg,
 teckning Thomas Rönnertz

För det mesta brukar det vara återfynd av
svenskmärkta tättingar som vi har med. Här
kommer dock ett fynd gjort av Thomas
Ullman, en blåmes Parus caeruleus som fick
sin ring (Bruxelles 6087046) i Belgien. Oost-
Vlaaderen, St Amandsberg 1996-12-07. Det
var en gammal fågel som blev märkt och som
1998-09-19 återfanns död “i bo under
takpannor. Av fågelns skick att döma torde
den dött denna sommar.”

  För en tid sedan fick jag även in en ring från
Roger Stenqvist i Löderup som visade sig
vara från en, Gärdsmyg Troglodytes
troglodytes, (Matsalu CA 04130) märkt i
Estland och närmare bestämt Saare, Sörve
Säär (57.55N 22.03E). Fågel som var en
årsunge fick sin ring 1999-09-28. 24 dagar
senare och 563 km från märkplatsen (243
grader WSW) hittades den död i Kåseberga
(55.23N 14.04E). Tyvärr bekräftar detta fynd
statistiken att första levnadsåret kräver sin
tribut.

I mitten av september ifjol hittade en
bekant till mig resterna av en liten
fågel med en norsk ring (Stavanger H
903295) runt benet här i Lerberget.
Den hade säkert varit död i minst en
vecka varpå arttillhörigheten inte gick
att avgöra.
Ringen skickades in och för inte så
länge sedan meddelades det att
fågeln, som var en lövsångare,
märktes som ungfågel vid Blinkshavn,
Karmöy strax norr om Stavanger i
sydvästra Norge den 18 juli -99.
Fågeln var således inne på sin första
höstflytt då den av någon anledning
strök med (katt eller hök?) cirka 55 mil
sydost om märkplatsen.

- Kaj Möller - 
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Att få höra av medlemmar är
alltid trevligt och kul. I början
av året kom följande inne-
hållsrika och intressanta brev
från Ella och Gösta Carlsson,
bosatta i Göteborgstrakten..

“Hej alla vänner i Kulla-
b y g d e n s  O r n i t o l o g i s k a
Förening.

Vi tillhör den skara av
medlemmar i föreningen som
inte är närvarande vid era resor
och sammankomster - men dock
flitiga läsare av rapporteringar
från fågelinventeringar och
annan trevlig läsning vi får från
Er.
  För ett antal år sedan
presenterade vår dotter - som då
arbetade på Skånska Makadam
i Åstorp - oss ett medlemskap i

Er förening. Trevliga och innehållsrika
rapporter har gjort att vi fortfarande vill vara
kvar som medlemmar.
  Vi bor två mil öster om Göteborg. Lerum
heter kommunen. Vår tomt gränsar till
“Säveåreservattet”, en sträcka på c:a 8 km
utmed Säveån. Denna å börjar vid sjön
Säven, norr om Alingsås och mynnar ut i
Göta älv i Göteborg.
  Ån är här, i sin nedre del, mycket
variationsrik, har nästan karaktär av en
norrlandsälv. Talrika forsar med vacker och
spännande natur - inte minst när det gäller
fågelliv och växter. Detta till stor glädje för

oss som bor här. Vintertid inte så många arter
kanske, men vi har å andra sidan möjlighet
att ingående studera fåglarnas beteende.
  Rödhaken - min favorit - övervintrar varje
år. Pigg, trevlig och orädd. Både förra vintern
- våren och i vinter, besöker varje dag en
flock stjärtmesar trädgården för att kalasa på
talgen i talgbollarna. Flockar av grönsiskor
hälsar på då och då, enstaka par blir kvar
varje dag under senvintern. Denna vinter har
det hitintills varit sparsamt med grönfink och
domherre. Stenknäck, som häckar här,
kommer till trädgården då och då. För två år
sedan häckade han strax invid vårt hus så vi
kunde varje dag - vid kaffepausen under det
gamla äppelträdet - studera när de matade
sina ungar. Många och långa blev
kaffepauserna denna sommar.
  Vid vandringen utmed Säveån kan vi skåda
strömstare, forsärla och - om vi har tur -
kungsfiskaren. Dessa häckar här varje år.
Knipor, skrak, salskrake och häger är de
sjöfåglar vi vanligen ser i ån. Drillsnäppan,
som förr fanns i riklig mängd under somrarna,
kommer numera mycket sparsamt. Kan
kanske delvis bero på att  sedan området
blev reservat blir det även mycket störningar
av människan.
Vi har en stor tomt med flera
utfordringsplatser och många holkar.
Gammaldags trädgård med buskage, häckar
och gammaldags  rosor, där småfåglarna trivs
och är väl skyddade. Vi kan se att vid
fågelhuset intill den vidlyftiga äppelrosen är
det många fler som “spisar” än i den öppnare
delen av trädgården, där duvhök och
sparvhök gör sina raider. Nå ja, de skall ju
också leva.
  En del lite mindre vanliga besök får vi då
och då. Blåhake, ringtrast, törnskata och
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dubbeltrast är några jag just nu kommer på.
Tallsprav hälsade på en bit här ifrån för några
år sedan, vilket blev till sensation förstås.
  Vi tycker mycket om Skåne, där vi har både
vänner och “smultronställen” som vi
besöker. Hovs Hallar, Kullabergsreservatet,
Viken och fikat på blomsterfagra Skäret är
några favoriter på västsidan. Fredriksdal när
rosenträdgården står i flor är ett måste varje
år.
  Botaniska trädgården här i Göteborg
besöker vi ofta. Inte bara för den vackra och
mycket välskötta trädgården, området är stort
även utanför grindarna, med vacker natur och
rikligt fågelliv. Kanske något för
Ornitologerna i Skåne? Välkomna hit. Tala
med Bengt Rasmusson i Höganäs, en av våra
vänner som då och då kommer hit.

Mycket mer finns att berätta, men
“rapporten” är redan lång.”

Hälsningar
Ella och Gösta Carlsson

Stenkullen

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

Vem tar sig inte en gök
ibland?

En dag i slutet av augusti berättade Måns
(min man) att han hade sett en liten rovfågel
i vår trädgård. Det var inte tornfalken, den ser
vi ofta här hemma. Den var grå och ganska
liten, randig på bröstet. Den satt så fint på

stegen under mirabellträdet och sedan flög
den elegant över häcken in till granntomten.
Jag föreslog sparvhök och det hade Måns
själv kommit fram till efter att ha granskat
fågelboken. 
  Nästa kväll när Kristina och jag kom hem,
mötte Måns oss, blek och allvarlig och sa att
Buller (vår katt) hade fångat fågeln! Buller är
en skicklig jägare och vi är ganska stolta
över honom när han kommer hem med fåglar
och möss, men rovfåglar är vi lite mer ömma
över. Det kan han ju inte veta. Buller
stängdes  in i huset och vi gick ut i
trädgården för att avliva den stackars höken.
Först skulle vi se hur illa skadad den var. När
vi närmade oss den ,tittade den förtvivlat på
oss och sedan flög den iväg med ett skrik.
Den kunde inte ta sig över staketet, utan la
sig för att vila under rabarberbladens skydd.
Vi bedömde att den nog kunde räddas och
ringde till Falck som har en vilddjursservice.
Efter en halv timmes orolig väntan kom en
man med en liten fågelbur, ett par stora
handskar och en stor håv. Den skräckslagna
fågeln sattes in i buren, Falckmannen
berättade lite anekdoter från sitt arbete och
körde sedan iväg.
  Vi satte oss och pustade ut efter
upplevelsen och plötsligt sa Måns: den hade
inte krokig näbb! Nej det hade den inte,
bekräftade Kristina och plötsligt kunde vi
tydligt se den för vårt inre. Om det inte var
en sparvhök, vad var det då? Jag bläddrade
igenom alla husets fågelböcker från pärm till
pärm  och kunde till sist konstatera att det
måste ha varit en gök! Kunde det stämma? Vi
har aldrig hört göken i närheten av vår
bostad.
  Nästa dag ringde jag till Ulrik som
bekräftade vårt antagande och dessutom
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berättade att i gamla dagar gick i folkmun en
historia om att göken förvandlar sig till en
hök på hösten. Denna uppfattning kommer
av att göken slutar med sitt ”kokos” till
midsommar. På sensommaren när den börjar
flytta ser man den mycket i markerna och den
liknar höken i sin flykt. Ganska intressant
tycker jag. Vi tog ju också fel och Buller
smyger sig på allt som rör sig.
  I princip tycker jag inte man ska blanda sig

i naturens gång, så nästa gång Buller får lust
att ta sig en gök, tittar vi bort och tar oss en
själva!

- Birgitta Kegel -

í  í  í  í  í  í  í

"Citatet" - bevingade ord från Ulriks
bokhylla

"Fåglarna är de mest framgångsrika av alla djurgrupper, om man betraktar den
mångfald av livsbetingelser under vilka de lever och frodas, och nyckeln till
framgången är fåglarnas unika förmåga att anpassa sig. Fåglar är först och
främst flygande varelser, men kan också gå, springa, klättra och simma med
varierande grad av specialisering"

                               Ur boken Skydda fåglarna, av Schreiber m..fl.
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Koltrast, teckning Peter
Elfman

   Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
Ordf

Hej kära KOF-medlemmar...

Jag som hälsar dig välkommen in i det nya
årtusendet - och KOF:s trettionde verksam-
hetsår - heter Henrik Ehrenberg och är KOF:s
nya ordförande. Jag ska börja med att tacka
Mats Peterz för allt han gjort för KOF under
sin tid som ordförande samt önska honom
lycka till med flytten till Schweiz och de nya
arbetsuppgifterna som väntar där nere.
  Kullabygdens Ornitologiska Förening en
pigg trettioåring som har många goda år
framför sig. Ett jubileumsår som detta kommer
märkas även i vårt programblad. Just nu sitter
en arbetsgrupp och filar på programmet till
den stora 30 årsfesten som kommer att gå av
stapeln i mitten av september. Den får ni bara
inte missa!
  Mycket skall dock hinnas med i vår
nordvästskånska natur innan det blir
september. Vårfåglarna skall komma, häcka
och även börja flytta iväg igen. Passa på och
ge dig ut och njut av vår fina skånska natur,
snart har våren övergått i sommar. 
  Om jag som ordförande ska komma med ett
tips  inför er nästa fågeltur ut i naturen så
tycker jag att ni skall besöka den nya
observationsplattformen vid Hasslarps
sockerbruksdammar. Plattformen gör

dammarna mer lättöverskådliga och inbjuder till
bra observationer av flera arter doppingar,
änder och vadare.

Vi ses ute i fågelmarkerna! 

MEDLEMSAVGIFTEN !!

För Dig som ännu inte betalt
medlemsavgiften, kommer ett
nytt inbetalningskort med denna

rapport. 
  Det är vår förhoppning att Du vill fortsätta
med Ditt medlemskap i föreningen och stötta
vår verksamhet.

- Styrelsen - 
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Sett se´n sist ... observationer
under januari - mars 2000 

    

                         Henrik Johansson

Vid Stenkrossen fanns en svartnäbbad islom
under årets två inledande dagar medan det vid
Hovs hallar sågs en obestämd islom 4.3. En
del havsfåglar observerades då vindarna
friskade i från väster och fram till dags datum
har ett trettiotal stormfåglar och sex
havssulor rapporterats.
  Redan den 21.2 observerades en flock med
tjugofyra mindre sångsvanar då de gick ner
havet utanför Arild. Dessa följdes av 2 ex
Sandön 3.3 samt upp till 18 ex Tånga 12-19.3.
Ovanligt tidiga var även två prutgäss vid
Strandbaden 21.2 och väl inne på avdelningen
udda observationer kan också en sträckande
rördrom vid Humleryd 19.3 nämnas.
  En vacker praktejder hanne sågs tillfälligt
utanför Kullen 24.1 och såväl vid Torekov
som vid Sandön och Rögle dammar noterades
övervintrande snatteränder.
  Havsörnar sågs med jämna mellanrum och
uppskattningsvis  var en handfull individer
inblandade. Minst dubbelt så många
kungsörnar , där flertalet gällde yngre fåglar,
var också i farten och bland alla observationer
kan nämnas 4 ex Kvärk 6.1 och 3 ex
Stureholmsområdet 17.2. Årets första toppdag
för ormvråk uppmärk-sammades vid Domsten
med 1198 ex den 12.3 och som vanligt numera
sågs minst två adulta pilgrimsfalkar  inom

rapportområdet under vintern.
  En övervintrande vattenrall noterades
uppströms  Vegeåns mynning 9.1 och vid
Torekovs rev fanns en flock skärsnäppor
under hela perioden där högsta antalet
uppgick till hela 32 ex 5.2. I samband med hård
västvind drog en storlabb förbi Svanshall 30.1
vilken senare samma dag observerades vid
Rönnen. Ännu en storlabb upptäcktes vid
Hovs hallar 14.2 och en knapp vecka senare,
20.2 sågs bredstjärtad labb vid i tur och
ordning Svanshall, Rönnen samt mellan
Sibirien och Klören. Troligen samma fågel
dröjde sig sedan kvar i omgivningarna då 1 ex
flög förbi Sandön fem dagar senare.
  På Torekovs rev stod en ung vittrut 28.1 och
vid Strandbaden iakttogs en adult gråtrut av
gulfotad typ 12.3. En dvärgmås sträckte förbi
Kullen 30.1 och samma dag observerades ett
omfattande alksträck då upp mot femtusen
individer passerade. Något överraskande var
det kanske att endast tre alkekungar
noterades i januari.
Hökugglan som observerades på Älemossen
under julhelgen sågs ånyo på ungefär samma
plats en vecka in på det nya året. Ute på
Ornakärr fanns som mest tre jordugglor fr.o.m.
slutet av februari och från Hålshult på
Hallandsåsen rapporterades en ropande
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pärluggla 7.3. Observationer av minst sju
olika sparvugglor kom till kännedom och
bland dessa  sågs  den s is ta  v id
Vegeholmsskogen 24.3.
  Både längs Rönneå, Ängelholm och i
Båstads hamn sågs kungsfiskare under
vintern och vid Torekovs rev uppehöll sig en
berglärka åtminstone fram till slutet av
februari. Ytterligare en flög för övrigt söderut
över Häljaröds hamn 6.1. Skäggmesar  hördes
i vanlig ordning från vassarna vid Vegeåns
mynning och Farhult men skoj var det också
att 2 ex noterades vid Väla motocross 19.3.
  I Allerumsskogen hittades årets första
brandkronad kungsfågel 12.3 och på Kullen
bokfördes en insträckande gulhämpling sista
dagen i mars. Ungefär två veckor tidigare, 16.3
gjordes dessutom ett fynd av kornsparv vid
fågelbord i Erenstorp utanför Båstad.   

Henrik Ehrenberg 
ny ordförande i föreningen

Milleniumskifte innebar också för före-
ningens del att vi kom att få skifte på
ordförandeposten (vilket också framgår av
inledning i detta föreningsblad). Vi tyckte
därför att det kunde vara på sin plats att få
göra en lite närmre presentation av Henrik.
  För min egen del “kryssade jag Henrik” på
Ölands södra udde, troligen en tidig
oktoberdag. Hans sågs då vid Ottenby
fågelstation, där han är ganska  regelbundet
förekommande och säkrast notera man
honom smygande i buskagen med ringmärk-
ningspåsar hängande vid bältet / CSd.

Namn: Henrik Ehrenberg
Aktuell som: KOF:s nye ordförande
Ålder: Fyller 29 år den 28 juni.
Yrke: Officer i Flygvapnet, tjänstgör på F10 i
Ängelholm. Jobbar med bevakningen,
utbildningen av värnpliktiga och hund-
verksamheten.
Bor: 3a i centrala Ängelholm.
Bakgrund: Inflyttad östgöte (från Mjölby)
som är fostrad i föreningslivet vid Tåkerns
fältstation. 
Din "utveckling" som fågelskådare: Blev
intresserad av fågelskådning under en fält-
biologkurs som min mamma tvångsanmälde
mig till (hon ville väl ha tre barnfria veckor).
Samma höst 1984 följde jag med på Tåkerns
Fältstations traditionsenliga gåsräkningar.
Efter att ha fått ihop ca 20 000 st sädgäss på
min räkningsplats så blev jag helt såld och på
den vägen är det. 
  Flera års arbete på Tåkerns Fältstation samt
en vår som ringmärkare och guide på Ottenby
fågelstation gjorde att jag lade ner stor del av
min ungdom på fåglarna.
Övriga intressen: Golf, travsport.  
Din syn på fågelskådning: Kärnpunkten är
intresset och fascinationen av fåglarna och
dess liv. Dock bedriver jag mitt sätt att
fågelskåda på olika sätt. Vissa dagar är jag
sugen på att inventera en fågellokal andra
dagar kan målet vara att hitta en specifik
fågelart. Varje sätt att bedriva fågelskåd-
ningen har sin tjusning och jag vill inte vara
utan någondera. 
Din syn på föreningen och dess arbete:
Kullabygdens ornitologiska förening har en
viktig roll både som främjare av all typ av
fågelskådning samt att  genomföra
inventeringar och jobba med fågelskydds-
frågor. 
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Vad tänker Du tillföra vår verksamhet: Jag
ska vara sammanhållande för föreningens
verksamhet och det tycker jag ska bli mycket
intressant.
Önskningar – möjligheter: Fler aktiva
medlemmar vilket skulle kunna ge oanade
möjligheter att utveckla föreningens
verksamhet. KOF behöver dig kära medlem. Ju
fler aktiva desto större möjligheter.
Givetvis hur många arter: Jag har sett 367 st
fågelarter i Sverige. Har jag bara tid så åker jag
gärna land och rike runt för att få se en ny
Sverigeart.

Mest spännande obsen: Det har blivit många
genom åren men en som klistrat sig fast i
minnet är den biätarflock som kom på besök till
Järnvägsparken i Ängelholm den 19 maj 1997
(se separat notis/red anm)
Favoritställen att skåda på i NV Skåne: Utan
tvekan havsfågelskådning vid Hovs hallar
eller Kullaberg.

Kullabygdens Ornitologiska Förening 
- en förening ... still going strong!!

Christer Strid

Med tanke på att vår förening faktiskt varit
aktiv i 30 år, föder detta tidsperspektiv en hel
del funderingar och man kan också med en
viss släng av nostalgi se tillbaka på vad som
hänt under dessa år.
  Jag har en liten tanke (det är nog inte
kommit mycket längre än så) på att framöver
försöka bläddra igenom våra arkiv och göra
lite nerdykningar i materialet då och då.
Förhoppningsvis  kan kanske ytterligare
några personer “känna för saken” och bidra
med lite reflektioner framöver. 
  Jag har också en idé att utnyttja dagens IT-
teknik och med hjälp av scanner och lämplig
programvara ta fram en CD med samtliga
föreningsblad. Ett projekt som kommer att
kräva sin tid. Hur det framskrider med den

senare uppgiften får jag väl återkomma med.
Kanske kan det bli något som går ut till
försäljning.
  Nåväl, det var på den tiden då vi levde i
spritstencilernas ånga. Själv gick jag på
gymnasiet i Ängelholm och man fick - om man
hade lite “tumme med” vaktmästarna - låna
någon av skolans stencileringsapparater även
för mera arbete av “privat” karaktär. För oss
var detta höjden av lyx och vad tekniken
kunde erbjuda för att framställa något i
“massupplaga”. I vårt  fall tror jag det rörde sig
om max ett 40-tal ex vid denna tidpunkt. Bara
detta sätt att producera ett medlemsblad ger ju
rysningar längs ryggraden idag, om man
tänker på hur det går till numera. Ett är säkert,
man hade mer med tid och bättre tålamod då
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än nu! 
  Inte nog med de´! Dom första åren hade vi
en hög  produktivitet, vilket innebar att vi tog
fram ett info-blad varje månad som gick ut till
samtliga medlemmar.
  Så här skrev vi i ett första försök till en
föreningsinformation, daterat september
1970. Vi hade då redan haft ett första
upptaktsmöte på EFS-gården i Häljaröd, med
en väldigt god uppslutning på potentiella
medlemmar...

“Kullabygdens Ornitologiska Förening är
en nybildad fågelklubb i nordvästra Skåne,
Vårt syfte är att sprida kunskap bland
allmänheten om fåglar och natur, samt att
ha en god kontakt med ornitologerna i N.V.
Skåne. Vi kommer även att bedriva
fågelskydd, d.v.s. skydda fåglarna från att
drivas ifrån de fina fågellokalerna i trakten,
samt hjälpa dem under den kalla årstiden.

Till medlemmarnas förfogande står också en
rapportkommitté (var då Lars Karlsson,
Kjell-Åke Hall och Christer Strid, samtliga
ännu aktiva i föreningen, Csd anm), som Du
kan ringa eller skriva till när Du sett en
trevlig fågelart. Rapportkommittén gör
sedan upp en artlista, som sändes till
medlemmarna varje månad.

Kullaberg kommer vi att besöka ofta,
eftersom vi har tänkt göra det fågelrika
berget till ett inventeringsområde.

Rapportkommitténs område kommer att
omfatta Hälsingborg (Råån) - Bjuv - Åstorp -
Munka-Ljungby - Ängelholm (Rönneå), men
även om Du bor utanför detta område är Du
mycket välkommen till oss. Som Du ser är

denna fågelförening  inte en kon-kurrent
utan ett komplement till liknande föreningar.

  Medlemsavgiften är 10 kr per år och för
familjemedlem 5 kr ...” 

Vi “gick ut hårt” som sagt och redan den 10
oktober hade vi en första “inne-exkursion”,
d.v.s. vi träffades på EFS-gården igen för att
bl.a. visa en hel del naturbilder. 
  Första sammanställning över observationer
inom vårt verksamhetsområde, tog vi fram i
november 1970. Sex sidor spritstencil, med
iakttagelser från september och oktober
samma år. 14 rapportörer, varav 11 är mer eller
mindre aktiva medlemmar än idag.
  Bland de arter som sågs kan nämnas ...
gransångare 1 ex den 23 sept i Hasslarp. Vid
den tiden ... (låter nästa som i sagorna) var
gransångaren en mycket ovanlig art i våra
trakter. 
  Kullaberg började göra sig känt som
havsfågellokal - även om det var i sin linda -
och september och oktober bjöd på i stort sätt
“samtliga arter”; mindre -, större - och grå lira,
labb, storlabb, stormfågel, havssula,
klykstjärtad stormsvala, tretåig mås, tärnmås,
vittrut och alkor.
  Kanadagåsen var en mycket sparsamt
förekommande art, som faktiskt renderade i en
kommentar i rapporten t.o.m. då bara något
enstaka exemplar sågs. Det är annat idag!
Likaså var tornfalken inte alls före-kommande
på samma sätt, utan vi hade en ganska bra koll
på det antal som fanns inom rapportområdet.
Där kan vi ju idag återknyta till hemsida som
just innehållet information om alla stationära
tornfalkar som setts  under några
vintermånader. Varfågel förekom betydligt
mera frekvent och i oktober sågs i vart fall
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minst sju olika exemplar.
  Andra trevliga iakttagelser var pilgrimsfalk
på Rönnen och en sparvuggla i Laröd. På
Kullaberg sågs även en strömstare. Den
senare arten har jag själv haft tillfälle att se
ute vid den lilla fyren på Kullens spets.

“Vi får härmed presentera den sista
artlistan för 1970. December är nog den
månad, då aktiviteten bland ornitologerna
här i trakten är som störst. Kanske är det
rovfåglarna som lockar, eftersom deras
antal ökar under julmånaden, eller är det de
många fridagarna kring julhelgen. På våra
exkursioner (kl. 9 varje söndag) har även
detta visat sig. (om jag inte missminner mig,
hade vi en stående samling ute vid
Farhultsbaden just på söndagarna).

Vi har i samarbete med Kullabygdens
Djurskyddsförening ordnat med utfodring.
Bl.a. har vi lagt ut slakteriavfall i
Stureholm, utanför Rögle. Hoppas att
många rovfåglar får nytta av detta, då de
ofta glöms bort vid utfodring. Vi kan även
meddela, att vi skall ha årsmöte i slutet av
februari. Närmare detaljer meddelas
senare...”
  De senaste raderna har jag hämtat från 1970
års sista rapport, d.v.s. årgång nr 1.
Föreningen växte snabbt detta första år och
en fortsättning skulle det bli. I matrikeln
fanns  62 st personer och drygt 25 av dessa
är medlemmar än idag. Det kan man kalla att
vara ortstrogen! 
  TÄNK EFTER! Vad har vi för minnen
tillsammans? Hör gärna av Er och minns
tillsammans med mig eller någon annan
skådare. Kan inte skrivlustan falla på? För
dom av Er som träffat på en del “av de gamla

uvarna” (jag skall inte nämna några namn),
som var med och startade föreningen, kan
säkert intyg att det går många historier. En del
tål att höras många gånger om och dom blir
bara bättre och bättre, inte minst därför att
innehållet nog förändras en del från varje
tillfälle den berättas. Tänka bara när “Tjocke”
(Kjell-Åke Hall) berättar om sitt möte med
polisen i Vegeholmsskogen med bilen full av
döda grisar... Den Ni! 

Biätarbesöket i Ängelholms
järnvägspark

Den här episoden utspelade sig den 19 maj
1997 och huvudpersonerna är min dåvarande
sambo Jenny och undertecknad samt vår TV.
Det var en solig varm majdag och Jenny satt
på vår balkong på femte våningen och solade.
I vardagsrummet stod TVn  på men ingen satt
och tittade. Jag satt längst inne i lägenheten,
på kontoret och knappade på datorn.
  Plötsligt ropar Jenny: ”Vad är det för roligt
läte?”. Jag lyssnar inifrån kontoret och hör det
karaktäristiska biätarlätet som vad jag tror
kommer från TVn. 
  ”Det är från naturfilmen på TV och det är
biätare, du vet de där färgglada.” svarar jag. 
”Det är inte från TVn, det kommer från parken.
Här kommer 3 stycken biätare flygande utanför
balkongen” ropar Jenny.
Jag är redan på väg ut mot balkongen men när
jag är på plats har de redan försvunnit runt
husknuten. Fem trappor senare och väldigt
andfådd står jag sedan nere i parken och
hoppas  att de skulle komma tillbaka. Tyvärr
blev det inget mer besök den gången.
  Håll ögon och öron öppna. Fåglarna finns
därute, redo att bli upptäckta.

- Henrik Ehrenberg -
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Föreningsaktiviteter 

 
Tisdagen 8 augusti

Vadarkväll vid Skälderviken

Arktiska vadare håller på att överge sina
häckningsrevir för resan söderut och
Skäldervikens grunda stränder erbjuder
utmärkta rastlokaler. Vadare anses av många
som en "svår" fågelgrupp, dräkterna skiftar
med årstid och ålder och avstånden är ofta
långa. Ikväll ger vi oss tid för att bena ut ev.
problem med fältbestämning.

Samling: KOF-stugan Norra Häljaröd,
parkera på hamnplan
Kl: 18.30
Ledare: Alf Petersson

Onsdagen 16 augusti
Vadare och doppingar i

Hasslarp

Vi besöker våra största in-vatten, Dammarna,
söder om det gamla sockerbruksområdet.
Alldeles säkert kommer vi att märka att
hösten och flyttningstid närmar sig. Du får
chansen att möta många fåglar i
ungfågelsdräkt, som kanske inte alltid är så

lätta att bestämma - men vi hjälps åt.
Om omständigheterna medge, skall vi försöka
visa på ringmärkning. Missa inte detta tillfälle
att se fåglar och fågelforskning på närhåll.
Samling: "Fleningedammen" Hasslarp.
Kommer du från Fleningehållet är det första
grusvägen på höger hand innan bebyggelsen
börjar.
Kl: 18.30
Ledare: Henrik Johansson

 

Lör - Söndag  26 - 27 augusti
Trädgårdsdagar på Sofiero

Ingen regelrätt föreningsaktivitet, men gästar
du detta evenemang ska du inte glömma att
hälsa på i KOF-båset upp i “rådgivnings-
gatan” i de norra delarna av Sofieroparken.
Här står vi och pratar fågel med hugade
besökare, samt - förhoppningsvis - sprider
glans över föreningen.  Alltmedan en och
annan bivråk kanar söderut över sundet... 
Öppettider och övrig information: se
dagspress under de aktuella dagarna.
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Söndagen 27 augusti
"Bivråkens Dag" i Falsterbo

Inte heller detta är vårt eget arrangemang,
men det kan ju vara bra ändå ! Skånes
Ornitologiska Förening (SKOF) håller i detta
publika arrangemang som innebär
fältföreläsningar, utställningar och annat kul
med Ljungen på Falsterbohalvön som bas. Vi
håller i trådarna för gemensam färd, i övrigt

tar var och en ansvar för sin egen trevnad.
Samling: Olympiaskolan, Helsingborg
Kl: 07.00
Ledare: Lennart Johansson

Söndagen 17 september
Sträck över Sundet

Många rovfåglar har upptäckt samma sak som
NV-Skånes kommunpolitiker; sundet är
smalare här uppe i norr ! - Varför ta
"omvägen" över Falsterbo när Hittarp
fungerar lika bra för avgång.  Naturligtvis är
det vanskligt att pricka en toppdag redan i
programläggningen, men oavsett mängden
sträckfågel, har du chansen att bekanta dig
med en fågellokal som är omväxlande och
lättillgänglig. 
Samling: Parkeringen, huvudentrén, Sofiero
Kl: 09.00
Ledare: Thomas Svanberg.

Lördag 23 september
Tro´t eller ej .. KOF fyller 30 år!

Vik denna lördagseftermiddag / kväll !
Planerna är att vi börjar med någon form av
uteaktivitet för att sedan framåt kvällen krypa
inomhus, äta en god bit mat, prata (och se
på!) gamla minnen ... och inte minst, blicka
framåt.

Vi återkommer framöver i ett separat utskick
med mera information om denna
jubileumsdag.

Det här med pengar...

Exkursiondeltagare !  

Föreningens aktiviteter bygger i hög
grad på att enskilda medlemmar ställer
upp med såväl bil som körning. Vi är
tacksamma för dessa insatser. Tyvärr
kostar bilkörandet alltmer och
föreningen har därför som norm att
passagerarna gemensamt ersätter
föraren med 15 kr. per mil. Vi är då väl
medvetna om att någon bil kan
innehålla 2 passagerare, en annan 3,
eller kanske t. o. m. 4 medåkande,
varför insatsen per person självfallet
varierar. - Dock, deltar du regelbundet
i KOF:s exkursionsverksamhet är vi
överty-gade om att det hela jämnar ut
sig i längden.

 Med vänlig hälsning  
Programkommitten
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Fre-Söndag 13-15 oktober
Ölandsläger

Öland vecka 41, nästan lika bra som vecka 42!
Vi disponerar ett begränsat antal platser på
vandrahemmet i Ottenby (Ås).
  Vi åker i privatbilar.

Anmäl Ditt intresse omgående  till Alf eller
Mary Petersson, tfn 042-34 49 91. 
  En anmälningsavgift på 300 kr skall också
betalas. Men mer information om detta får Du
när Du pratar med Mary eller Alf.

Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

Christer Strid

Vi fortsätter även i detta nummer av
rapporten med några nya återfynd från
ringmärkningssidan.
  Inledningsvis några knölsvanar  (Cyngus
olor) som blivit utsatta för ett skarpögt
tittande och fått sina ringar avlästa.

B8A0  (benring V3080) märktes i en kull 1999-

08-25 vid Egesö, Albertslund, Köpen-hamn
och det var som sagt en unge o c h  e n
hane.
  Sågs vid Domsten 1993-04-25. Åter i Danmark
, Risö i Roskilde Fjord 1996-97, med ett 10-tal
olika rapporter och sågs senast 1998-12-26 vid
Herslevs Strand i Roskilde Fjord.

Nybörjarexkursioner...

...kan man kalla alla KOF:s exkur-
sioner. Respektive ledare och
flertalet medföljande, visar och
berättar gärna för dig som är ny , eller
sällan ute i fågelmarker. 
  Ge dig till känna, be att få slå en titt
i tubkikaren (ofta en upplevelse för
den ovane skådaren !), fråga om råd.
Som ledare är det ofta lättare att
agera inför aktiva deltagare, än att
hålla regelrätta fältföreläsningar. - 

Känn dig välkommen !
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UM18  (X3090), en minst 3 år gammal hona
vid märkningstillfället 1989-05-15. Häckade då
vis Smalas udde i Halland.
 Rapporterades från Alsönderup enge på
Själland 1991-03-28. Sågs vid Köpen hamn
19991-1121–22. 1992-04-26 var det dags för
ett besök vid Helsingborg, Vikingsstrand.

XC08 (V6068) märktes som en ruggande
fågel på Saltholm i Öresund 1994-07-27, där
den även sågs i mars och augusti 1995. Över
till den danska sidan 1995-11-05 vid
Ölsemagler revler, Köge, Själland. Kommer till
Landskrona 1996-06-23 för att åter ses vid
Ölsemagle revlar i okt.nov 1996. Sen verkar
det vara tyst om fågeln fram till 11 jan i år då
den sågs vid Gråen i Landskrona. Jag blev då
uppringd av en person som berättade om en
svan som verkar vara skadad och besväras
av en plastring som satt runt halsen. Det som
gjorde personen lite nyfiken på iakttagelsen
var att det fanns  några tecken på ringen och
som vederbörande lyckas läsa av dessa.
  Det visade sig att denna svan stannade kvar
i Landskronatrakten och drygt en månad
senare den 22 febr sågs svanen strax söder
om, vid Saxån.

XC57 (6812), en hane som var minst 2 år
gammal då han märktes på Saltholm i
Öresund, 1995-07-11.
  Rapporterad från Kulhus, Sölager i Roskilde
Fjord 1999-03-20 och blev därefter
uppmärksammad i en tidningsnotis i Hel-
singborgs Dagblad 2000-04-04 då den befann
sig vid Rydebäck, S Helsingborg.

XP65 (V6472), en hane och unge som
märktes redan 1994-09-23 i Roskilde Fjord vid
Parceltangen.. Fångades igen 1997.02.05 och

fick då sin halsring.
  Pendlade över till svenska sidan och sågs
vid Barsebäck 1997-04-12, för att åter vara över
i Roskilde Fjord i september samma år.
  För oss som besöker Dammarna Hasslarp har
denna fågel blivit lite av en bekant. Den 12
april 1998, kunde vi första gången notera
denna individ på lokalen. Svanen har därefter
varit regelbundet återkommande och sågs
första gången 1999 den 8 april och i år kunde
den noteras redan den 17 mars.
  Vintertillhållet tycks vara i Roskilde Fjord där
ett antal rapporter inkommit ifrån.

  Så ett nytt fynd och det visades sig vara en
ganska ny märkning.
Grönfink, Carduelis chloris, märktes 1999-07-
10 på Dammarna Hasslarp. Det var en gammal
hane. 
  2000-04-23 hade fågel förirrats sig in på en
glasvaranda - endast några hundratal meter
från märkplats, flugit emot en ruta och brutit
nacken.

  Att vår förening är känd mer än i NV-skåne
visar sig faktiskt också på ringmärkningssidan.
Lite då och då blir vi kontaktade av personer
bosatta i andra delar av landet som gjort fynd
av just ringmärkta fåglar. 
  Så var fallet med följande fågel, som
dessutom visade sig vara märkt på Irland.

Grönsiska, Carduelis spinus (BTO N 176439).
En hane född 1997 som blev märkt 1998-01-25
på Irland, Wicklow Bray (53.12N 06.06W).
Precis  som för grönfikens del blev en glasruta
ödet för denna siska. 1993-03-09 hittades den
i Halland och närmare bestämt  Torup (56.57N
13.05E) 
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Saltholm, en betydelsefull ö i
Öresund 

Saltholm förekommer ganska ofta som
märkort vad gäller just knölsvanar. Detta av
två orsaker. 
    Först och främst är Saltholm en lokal som
hyser en stor mängd knölsvan under artens
ruggningsperiod från juni till början av
september. På Saltholm samlas då  svanar
från hela södra Sverige, östra delarna av
Danmark, Polen och Nordtyskland. Dom
dröjer sig kvar här ca 7 veckor, oförmögna att
flyga p.g.a att dom ruggar sina handpennor.
Fåglarna är då helt beroende av en lugn miljö,
med en god tillgång på föda. Just denna ö
och område vattnet runt omkring, har varit
ganska optimalt för knölsvanen.

  Den andra orsaker har varit att undersöka
den eventuella inverkan byggandet av
Öresundsbron har och kommer att ha på de
betingelser som ligger till grund för
knölsvanens närvaro. Eftersom svanarna som
sagt är helt beroende av de yttre om-
ständigheter som miljön på Saltholm har att
erbjuda, har man hyst stora farhågor för att
svanarna helt skulle försvinna från lokalen
p.g.a brobygget. Därför har danska forskare
halsringmärkt ett stort antal knölsvanar på
Saltholm för att ta reda på mer var dom tar
vägen och hur stort “upptagningsområde”
som det rör sig om.

  Vad forskarna konstaterat hittills, verkar det
som brobygget endast påverkat fågellivet i
en mycket begränsad omfattning.

- Christer Strid -

Kontroll av två färgringmärkta
fåglar 

Under fjolårets alla turer i hemmamarkerna fick
jag möjlighet att läsa av två färgring-märkta
fåglar. Det första tillfället var när jag i början
av juli befann mig ute på Sandön för att
försöka ringmärka tärn- och vadarungar. Jag
hade precis märkt två större strandpiparungar
då jag till min förvåning fick se att en av de
adulta som uppträdde oroligt strax intill var
försedd med färgringar runt båda benen. Runt
det högra hade den en vit ring ovanför den
obligatoriska metallringen och runt vänster
ben en svart ring.

  För några veckor sedan meddelade Johan
Wallander i Göteborg att han ringmärkte den
aktuella fågeln som dununge på Getterön vid
Varberg någon av säsongerna –95, -97 eller -
98. Han skriver vidare att han studerat
häckningsbiologin och parningssystemet hos
större strandpipare sedan 1994 och att han
inte tidigare fått ett lika avlägset fynd av en
troligen häckande individ.  

  Strax innan jul var det åter dax då jag och min
far befann oss längs kusten norr om Lervik på
Bjärehalvön. En liten grupp med skärpiplärkor
höll till på strandängarna och bland dessa
visade det sig att en var ”prydd” med röd ring
ovanför blå runt vänsterbenet samt ljusgrön
ring ovanför ljus (metall/vit)  runt höger ben.

  Raimo Neergaard i Göteborg rapporterade för
en tid sedan att han var med om att ringmärka
fågeln som bounge på Nidingen i Halland 13
juli 1999. Fågeln, som för övrigt är en hanne,
återfångades på häcklokal den 8 augusti.
Raimo skriver också att det finns några

12                    Fåglar i Nordvästskåne 2/00

Större strandpipare ; teckning Peter Elfman

tidigare vinterfynd av skärpiplärkor från
Sverige och Danmark men att de flesta verkar
flytta till England, Holland och t.o.m. södra
Frankrike.    
 

- Henrik Johansson -

O    O    O

Information om ringmärkning
från RC,

Ringmärkningscentralen

“Med hjälp av ringmärkningsmetoden
insamlas en mängd olika uppgifter om
fåglarnas biologi. Ringmärkningen ger bl a
information om olika fågelarters
f l y t t n i n g s m ö n s t e r ,  h e m o r t s t r o h e t ,
dödsorsaker och hur gamla fåglarna kan bli.
En storspov återfanns efter nästan 32 år! 

Vid ringmärkningen noteras dessutom annan
information, t.ex. vikt och vinglängd eller
kullstorlek vid märkning av boungar. Varje
fynd som meddelas Ringmärkningscentralen
bidrar till att öka kunskapen om fåglarna.
  I Sverioge märker drygt 200 ringmärkare och
ett 20-tal fågelstationer årligen ca 
300 000 fåglar, varav ca 60 000 märks som
boungar. Flertalet av de fåglar som märks vid
fågelstationerna befinner sig på flyttning
mellan sina häckplatser i norr, ibland ända
borta i Sibirien, och övervintringsplatser
längre söderut. Ungefär 3000 återfynd
rapporteras årligen till Ringmärknings-
centralen från hela Europa, Afrik - ja ända från
Australien (silvertärna och fisktärna). Vi får
brev på många olika språk - ibland t.o.m.
arabiska...
  Ringmärkning sker i de flesta europeiska
länder och vi vidarebefordrar regelbundet
uppgifter om utländska ringar som återfunnits
i Sverige.” 



Fåglar i Nordvästskåne 2/00 13

Hittarpars rev med omgivningar

Sträck- och häckfåglar 

Mikael Jönsson

I avdelningen “städa i skrivbordslådan”, hittar vi även följande artikel. Nu måste jag tillstå
att det inte handlar om Mikaels låda, utan snarare undertecknads. I vart fall tycker jag att det
kan vara av intresse att titta lite närmare på denna lokal som Mikael presenterar
  Hittarps rev, strax norr om Helsingborg, har de senaste åren blivit en mycket populär lokal
för sträckobservationer och kanske då i första hand som en lokal på våren. För något år
sedan hade vi med en artikel om området som då företrädesvis behandlar lokalen ur de
senaste årens perspektiv. Däremot föreligger kanske inte så mycket material från tidigare år
och det är här Mikaels iakttagelser kommer nedan. Som av en tillfällighet har föreningen
också i september en exkursion på denna lokal, där vi tillsammans med Thomas Svanberg
skall kolla in höststräcket.  (Red anm/Csd)

Ett av mina stora intressen, alltsedan jag blev
intresserad av fåglar för tjugo år sedan, har
varit att kartlägga fågellivet kring Hittarps
rev. 
  Lokalen är alltså själva revet norr om
Hittarps samhälle, vidare kustremsan mot
Domsten och strandskogen upp mot Kulla
Gunnarstorps slott. Skogen är en blandning

av ek, bok och tall. Närmare havet övergår
skogen i öppen mark. Lokalen är ett populärt
utflyktsmål med många promenad- och
ridstigar. Vissa tider - framförallt under
sommaren - är mycket folk i rörelse. 
  Alla uppgifter i nedanstående samman-
ställningar bygger helt på mina egna obser-
vationer.
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Kommentarer:  Arter som minskat efter avverkning och slyröjning är näktergal, törnsångare
och ärtsångare. Till arter som ökat hör gulsparv och törnskata.

Sträckfåglar

På våren kan ett ganska markant sträck
iakttagas, framförallt av rovfåglar, men även
en hel del småfågel. Men frånsett detta, är
vårens stora händelse ejdersträcket. Under
april månad pressar sig 10 000-tals ejdrar ner
genom sundet. Ibland slår också annan
sjöfågel följe.
Höststräcket inleds ofta mitt i sommaren, då
starflockarna börjar röra på sig, liksom en 
del vadare. Fram i augusti sträcker stora

mängder gulärlor och senare i september följer
duvor, vråkar, hökar och mycket annat. Jag har
sett 27 olika vadararter vid Hittarps rev, de
flesta i ganska små antal. Bara drillsnäppan
kan visa sig i större grupper. 
  Bland mer udda arter som obesvarat inom
området kan nämnas svart svan (!), havssula,
stormfågel, sommargylling, rosenfink,
taigasångare och turturduva.
  Här nedan följer spridda utdrag från mina
räkningar under åren 1984 - 1994.

Häckfåglar åren 1984 - 1994 (angiven siffra avser beräknat antal par)

Knölsvan 1, vissa år Gräsand 3-5 Ejder 8-10
Tornfalk 1 Kattuggla 1 Tornseglare 4-8
Större hackspett 4 Mindre hackspett 1, vissa år Ladusvala 1
Hussvala 15 Sånglärka 1, vissa år Trädpiplärka 3
Ängspiplärka 1 Sädesärla 6-8 Gärdsmyg 5-7
Järnsparv 4-6 Rödhake 12-15 Näktergal 1-3 
Rödstjärt 2-3 Koltrast 15-20 Björktrast 1-2
Taltrast 2-3 Ärtsångare 6-8 Törnsångare 2-4
Trädgårdssångare 2-3 Svarthätta 12-14 Härmsångare 2-3
Grönsångare 3-4 Gransångare 5-6 Lövsångare 20
Kungsfågel 2-4 Grå flugsnappare 1 Svartvit flugsnappare 2-4
Entita 1 Stjärtmes 1 Blåmes 6-8
Talgoxe 6-8 Nötväcka 5 Törnskata 2-3
Nötskrika 1 Skata 6 Kaja 25-30
Kråka 7-10 Korp 1 Stare 10-15
Gråsparv 25-30 Pilfink 15-20 Bofink 20
Grönfink 5-8 Grönsiska 2-3 Hämpling 8-10
Gråsiska 1-2 Gulsparv 4-6 Ringduva 6-8
Skogsduva 2
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Våren 1984
 Prutgås 80, M Sångsvan 70, Stor/Smålom 4,
Sjöorre 4, Bläsand 40, Ejder 7702,
Ormvråk 70, Bivråk 36, Fiskgjuse 1, Blå
kärrhök 1, Sparvhök 14, Storspov 27,
Hus/Ladusvala 290.
Hösten 1984 
Sädgås 31, Bläsand 5, Ormvråk 1122, Fjällvråk
9, Bivråk 21, Sparvhök 76, Stenfalk 4,
Ringduva 4200, Gulärla 1660, Ängspiplärka
320, Sädesärla 96, Hussvala 210, Ladusvala
340, Bo/Bergfink 1000.
Våren 1986 
Knölsvan 69, Ejder 12509, Bläsand 26,
Ormvråk 388, Sparvhök 3, Fiskgjuse 1, 
Ringduva 170, Sånglärka 252.

Hösten 1986
 Bläsand 68, Fiskgjuse 2, Sparvhök 45,
Duvhök 1, Ormvråk 990, Bivråk 47,  Fjällvråk
5, Blå kärrhök 1, Brun kärrhök 1, Stenfalk 1,
Lärkfalk 1, Trana 9, Storspov 12, Småspov 6,
Ringduva 3275, Gulärla 1950, Ängspiplärka
370, Trädpiplärka 219, Stare 510,
Ladusvala 190, Hussvala 150, Bo/Bergfink 20
000, Nötkråka 9.

Våren 1988
 Storlom 1, Smålom 1, Kanadagås 57, Ejder 24
355, Sjöorre 20, Bläsand 9, 
Sädgås 140, Fiskgjuse 2, Glada 1, Bivråk 6,
Fjällvråk 3, Ormvråk 657, Sparvhök 25,  Brun
kärrhök 1, Storspov 1, Småspov 1, Ringduva
450, Skogsduva 50, Sånglärka 57,
Ängspiplärka 38, Sädesärla 113, Bo/Bergfink
900, Hämpling 130, Stare 220.

Hösten 1988
M Sångsvan 11, Sparvhök 22, Duvhök 1,
Ormvråk 284, Fjällvråk 1, Glada 1, Blå kärrhök

1, Ringduva 600, Gulärla 90, Ladusvala 26,
Ängspiplärka 110, Grönsiska 150.
Våren 1992
 Vitkindad gås 38, Ejder 9000, Bläsand 13,
Fiskgjuse 3, Glada 2, Bivråk 1, Ormvråk 259,
Brun kärrhök 2, Storspov 103, småspov 1,
Ringduva 90, Sädesärla 60, Sånglärka 82.

Hösten 1992
Häger 20, Stjärtand 30, Bläsand 184, Fiskgjuse
2, Bivråk 3, Ormvråk 2094, Fjällvråk 10,
Sparvhök 76, Duvhök 3, Stenfalk 4, Brun
kärrhök 1, Blå kärrhök 1, 
Ljungpipare 340, Tofsvipa 480, Småspov 1,
Ringduva 11 700, Kungsfiskare 1, Forsärla 3,
Sånglärka 670, Trädlärka 17, Ängspiplärka
1940, Gulärla 400, Sädesärla 28, Ladusvala 90,
Järnsparv 120, Grönsiska 2200, Gråsiska 15,
Hämpling 420, Steglits 12, Grönfink 150,
Bo/Bergfink 2600, Korsnäbb 125, Blåmes 350,
Stare 2500, Lappsparv 1, Sävsparv 133.

Våren 1994
Grågås 7, Vitkindad gås 1, Ejder 2500,
Storskrake 2, Fiskgjuse 1, Glada 1, Ormvråk 66,
Fjällvråk 36, Sparvhök 6, Brun kärrhök 1,
Dvärgmås 12, Ringduva 35, Sånglärka 70,
Ängspiplärka 93, Stare 5, Kaja 125.

Hösten 1994
Skedand 2, Fiskgjuse 3, Bivråk 1, Ormvråk 902,
Fjällvråk 5, Glada 2, 
Sparvhök 24, Brun kärrhök 1, Pilgrimsfalk 1,
Stenfalk 2, Ljungpipare 90, Tofsvipa 170,
Kentsk tärna 10, Gulärla 580, Forsärla 2,
Sädesärla 420, Tornsvala 40, Ladusvala 260,
Trädpiplärka 110, Hussvala 150, Ängspiplärka
400, Sånglärka 42, Stare 500, Nötkråka 10,
Nötskrika 850, Grönsiska 150, Bo/Bergfink
1200, Blåmes 1200.
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Ett lite axplock från
“våren” på vår hemsida

12 mars tycktes vara en dag då det hände mycket ute i våra marker. Av rapporterna att döma
rådde det full aktivitet bland fåglarna och bland de som tittade på de samma. Nedan har vi
hämtat lite rapporter från vår hemsida, där vi som sagt fick in ett flertal intressanta och
trevliga observationer (Red anm /Csd)

  “Säsongsavslutning för min vinterfågel-
räkning. Rutten i Allerumsskogen har jag tagit
mig runt sedan 1977 och ibland bjuder den på
överraskningar. Denna morgon var allt som
det skulle för att skapa vårvinterkänsla - en
dm nysnö, trummande större hackspettar,
lekande duvhökspar, sjungande bofinkar,
trädkrypare och nötväckor och gulsparvarna
räknade till sju lite överallt. På lite avstånd
sjöng en dubbeltrast. Uppåt dagen syntes
skruvar av ormvråk mot den grå himlen och
grågåsplogar styrde norrut ¨medan en flock
vipor mest såg ut att stå och huttra i
snöblasket. Så var det här med överraskning -
ja ett litet kliv närmare 300-klubben innebar
den brandkronad kungsfågel som glatt visade
upp sig i ett gäng vanligare släktingar”.

- Bengt Hertzman -

  “En skärfläcka på Sandön, nio krickor vid
Rönnen, ett storskrakpar tillsammans med 10-
talet brunänder i Hasslarps dammar. En trevlig

syn var 50-talet sälar gassande på stenblocken
utanför Rönnen”.

- Thomas Terne - 

  “ Säsongsavslutning på vinterfågelräk-
ningen som verkligen gick i vinterns
tecken.....om man ser det vädermässigt, men
vad beträffar fågellivet såg det, o framför allt
hördes det, annorlunda. Från tidiga gryningen
var det fullt ös på mesar o hackspettar.
Gulsparv, gärdsmyg o stare sjöng intensivt.
Två tranor gjorde sej vårfina på skarsnön i
Vegeådalen. På andra sidan Kågerödsåsen,
närmare bestämt längs Hallabäcken, gjorde en
tidig forsärla klart för strömstaren att det é
dags o dra sej norröver”

- Kent Ivarsson -
 
  “Strandbaden, vid bäcken som rinner genom
vår trädgård 1ex forsärla,1ad gulfotad trut
bland övriga trutar, den gjorde ett litet och
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Ormvråkar, teckning Thomas Rönnertz

"snällt" intryck gentemot gråtrutarna.
Möllehässle, strömstare 1ex i dammen invid
vägen”

- Alf Petersson -
  “ På en åker längs väg 112 strax öster om
Tånga (vid Cernelle) sågs idag sex ad. mindre
sångsvanar i en flock med knöl- och
sångsvanar. Inte långt därifrån satt en
varfågel och spanade av omgivningarna. Över
Häljaröds hamn drog en vackert utfärgad
forsärla mot sydväst och vid Farhult har det
enligt säkra källor setts sädesärla idag” 

- Henrik Johansson m.fl -

  Domsten: “ Årets första toppdag för ormvråk
gick av stapeln idag. Inte mindre än 1198
passerade. Bland dessa även; glada 2,
fjällvråk 1 och sparvhök 3. En flock tranor (7
ex) kom insträckande från Danmark. Även en
hel del kanada och grågäss liksom sångsvanar
sträckte in”

- Thomas Svanberg & Johan Stenlund -

 

 Ornakärr: “2 jordugglor,2 enkelbeckasiner,
vipor, starar, lärkor.4 st tranor kom
insträckande och landade inom synhåll”.

- Aina och Jan - 

  “Skärfläcka vid Farhult, 2 gråhakedop-pingar
och ca 30 skäggdoppingar vid Sandön, 3
alfåglar utanför Sandön och 5 utanför Rönnen,
4 hornugglor vid Gökvägen ovanför
Stenkrossen, en ung kungsörn vid Klören. För
övrigt gott om strandpipare, kärrsnäppor,
storspovar, vipor och starar”.

- Mona o Bo Tuvesson, Sonja Hallberg o
Thomas Wallin -

  Svanebäck: “18 snösparvar”

 - Lars Mårtensson -
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Exkursionsreferat

 Rönnen 2 april 2000

Ca 25 deltagare mötte upp vid KOF-stugan
för årets vårexkursion på Rönnen. Jan och
Aina Persson hade hoppat in som
vikarierande ledare och hälsade oss
välkomna.
  Morgonen var lugn och fridfull, lite disig
men allt vackrare eftersom dagen led. Vi gav
oss iväg för att utforska vilka vårfåglar som
hade anlänt. Många kunde räknas in; Stare,
gravand, större strandpipare, strandskata,
tofsvipa. Av änder sågs bl a knipa, gräsand,
bläsand och kricka, samt en ensam
skäggdopping. Skärfläckorna blev som alltid
mycket beundrade. Fler vadare noterades;
storspov, rödbena och kärrsnäppa. 
  Ett par vråkskruvar dök upp i skyn och var
borta igen lika snabbt, i en fanns även några
duvhökar. 
   Kaffepausen blev mycket behaglig i
värmande sol och vindstilla. Ängspiplärkor
och sånglärkor drillade trivsamt i
bakgrunden. Framför oss i det lugna, blanka
vattnet låg mängder av vadare och änder. Ett
gäng välmående sälar solade på stenarna en
bit ut. Några alfåglar låg och dök. Ejderns
vårflyttning tycktes vara i full gång, och på
avstånd kunde vi se flock efter flock passera

på väg söderut för att runda Skånekusten.
En nyanländ hämpling upptäcktes i en
trädtopp, och lite senare syntes en mindre
flock. 
  Och långt om länge pejlade Jan äntligen in
den, sädesärlan! där den pilade fram och
tillbaka på sandstranden och snappade
insekter. Ett sus gick genom församlingen när
vi fick se den välkända lilla figuren. Det är
ändå något speciellt med vårens första
sädesärla! 
  Slutligen sågs några små kungsfåglar, och en
fjällvråk som kretsade rakt ovanför oss, inget
vårtecken men ändå en grann syn. 
  Ett tack till ledarna, och till det ljuvliga
vårvädret!

- Sonja Gunnarsson - 

Kullaberg - Björkeröd    
  2000-04-19

Kul att det kom så många! 28 personer noga
räknat. Vädret såg lite hotfullt ut, men vi tog
upp våra kikare och började titta över
Björkeröddammen och vi såg lite av varje:
sothöns, vigg, gräsand och knipa. Sedan
traskande vi vidare ut mot ängarna och
spanade efter ringtrast på samma gång börjar
det regna så utsikterna för fågel blev ganska
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FÖR DIG SOM ÄR NY I
FÖRENINGEN, eller kanske  inte ute i
skog och mark så ofta, vill vi gärna lämna
några goda råd som avsevärt kan förhöja
värdet på en exkursion.

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

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

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

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

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

Gärdsmyg; teckning Thomas Rönnertz

små. En ormvråk kom seglande och en brun
kärrhök. Det blev en kort fika i ösregnet. Kaj
spanade efter fågel efter fågel i buskarna.
Men två lövsångare och en rödhake blev det
bara. Taltrasten sjöng så fint i trädtoppen.
Ivrigt spanade vi en gång till men ingen
ringtrast. Men det gjorde inget för
exkursionen blev som vanligt trevlig ändå.
Tack till Kaj och Lennart. 

- Aina Persson, Helsingborg -
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"Citatet"
bevingade ord från Ulriks bokhylla

"Vi talar om skogsnäppor och andra fåglar med snabbt avklarad häckningscykel, som
typiskt "nordiska" fågelarter . Sanningen är att t. ex. skogssnäppans hona, som
anländer i slutet av april eller början av maj, redan efter en dryg månad brådskande
lämnar häckningsplatsen sedan hon värpt äggen och lämnar ansvaret för ruvningen
och uppfödningen av ungarna åt hanen. Hon drar då söderut i sällskap med andra lika
trolösa skogssnäpphonor - afrikaner på snabbvisit i Norden".

                         Ur boken; Guldörnen och duvorna, av Gunnar Brusewitz

"Alla manifestationer av den mänskliga kulturen äro emellertid ej helt försvunna från
Flommen. Ett gott stycke mark är förhyrd av en golfklubb, och här och där i gräset
finner man hål och tecken och märken, vilkas mystik påminner lekmannen om att
mycket mänskligt ännu är honom främmande. Ibland händer det också, att en seriös
herre i knickerbockers, eskorterad av en likaledes gravallvarlig caddy med klubbor,
kommer fram och ovänligt upplyser honom om att hans existens är obehövlig; platsen
är helgad åt bollar, och flanören bör försvinna utom synhåll"

                              Ur boken Fågelvägar, av Knut Hagberg. Boken utkom 1932

Som sagt; i början av trettiotalet var det säkert glest mellan både golfare och
fågelskådare, men tydligen fanns anledning till små kontroverser. Förhoppningsvis
samsas vi bättre idag.
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   Nytt från KOF
 

Henrik Ehrenberg
Ordf

”Sommaren är kort det mesta regnar bort
men nu är den här så ta för dig, solen skiner
idag. Hösten kommer snart det går med
vindens fart men nu så är den här, solen
skiner idag”
  
Dessa fina rader i en låttext av Tomas Ledin
är en riktig sommarklassiker. Den passar bra
in på de första dagarna i juli, då jag skriver
dessa rader. Vädret är lite av
”varannandagsväder”. Ena dagen sol och
riktig sommarvärme och nästa dag så blåser
en sval nordlig vind och termometern kämpar
sig upp över 15 gradersstrecket, en riktig
svensk sommar.
  
Trots att det bara är början på juli så har vi
fågelskådare tydligare än andra märkt att
hösten står för dörren. Stararna har redan
samlats i stora flockar, vadarna har redan vid
midsommartid börjat dra sig söderut och de
första tornseglarna är på sydsträck. Detta
sker i vår nordvästskånska natur innan
många vanliga människor ens tycker att
sommaren har börjat på riktigt.
  
Hur juli månad verkligen blev rent
vädermässigt, det vet ni nu när ni läser detta,
för då har det hunnit gå några veckor. 
I vår nordvästskånska natur är det nu full
fart. Miljontals nya fågelungar skall på kort

tid lära sig flyga, hitta mat och förbereda sig
för sin första flyttning. 
  
Fyra fågelungar jag skänker en extra tanke är
de nu i dagarna flygga pilgrimsfalks-ungarna
på Kullaberg. Nu är inte hotet närgångna
klättrare och dykare utan nu handlar det om
att gå naturens hårda skola och lära sig
jaktteknik och andra nödvändiga färdigheter
en pilgrimsfalk måste behärska. Klarar
ungarna sitt första år så har de stor chans att
leva ett långt liv och kanske bli stommen i NV
Skånes andra häckande par pilgrimsfalk. 
  
På tal om att leva länge så vill jag bara
påminna om att du är medlem i en pigg och
välmående 30 åring, Kullabygdens
Ornitologiska Förening. 

  Njut nu av läsningen i er senaste rapport från
KOF och läs särskilt den fina reseskildringen
från Israel. Jag hade förmånen att vara där
veckan efter att författarna gjort sin resa och
en tur till Israel i slutet av mars eller början av
april är något jag mycket varmt kan
rekommendera.

Vi ses i fågelmarkerna!
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Sett se´n sist ... observationer
under april -juni 2000 

Henrik Johansson

Det blev i vanlig ordning en i Nordvästskåne
god skörd av sällsyntheter under våren och
försommaren. Till att börja med kan nämnas
att en obestämd islom sågs flyga söderut vid
Kullen 30.4. I Hasslarps dammar rastade ett
par veckor tidigare upp till fyra svarthalsade
doppingar 14-17.4 och utöver dessa no-
terades 2 ex utanför Sandön 17.4 samt 1 ex
mellan Björkhagen och Skepparkroken 21.4.
På avdelningen havsfåglar var det en mager
period med endast en stormfågel vid Kullen
13.6 och en havssula på samma plats en
månad tidigare. En av vårens mer udda
observation stod den rördrom för som
sträckte förbi Kågeröd 1.4 medan vårens
första riktiga stänkare var en utfärgad
natthäger som upptäcktes i ett plurr vid
Södåkra på Kullahalvön 3.5. Fågeln var kvar
på samma plats två dagar senare och fyndet är
det första för rapportområdet. På Hallands
Väderö sågs en svart stork tillfälligt 1.5 och
vid både Ottarp i Råådalen 27.4 och vid
Grevie på Bjärehalvön 20.5 iakttogs vit stork
under våren. Viss smolk i glädjebägaren var
det dock att fågeln vid Ottarp var
färgringmärkt och således härstammade från
något hägn.
  Det för Nordvästskåne tredje fyndet av
amerikansk bläsand gjordes vid
Ranarpsstrand, Bjäre där en hanne höll till
under tiden 21-27.4. Dessförinnan hade
vårens enda praktejder, en hanne, setts dra

söderut i Öresund vid Glumslövs backar 1.4.
Skoj var det dessutom att ett par
mandarinänder konstaterades häcka invid
Rönneå i Ängelholm i maj.
  Över Ramlösa i Helsingborg kretsade en
brunglada 15.5 och vid Glumslövs backar
var två adulta havsörnar stationära under en
stor del av dagen 7.5. Två ängshökar
rapporterades också, dels en insträckande
hona vid Gråläge 6.5 men också en hanne
över åkrarna vid Domsten samma dag. En
aftonfalkhanne visade sig vid Förslöv 18.5
och glädjande var det att pilgrimsfalkparet på
Kullaberg lyckades föda upp inte mindre än
fyra ungar under våren.
  Vaktlar hördes som vanligt numera på flera
olika platser i maj-juni, bl.a. ”flera” i
Stureholmsområdet redan 8.5. Det var
däremot betydligt sparsammare med
kornknarrar då endast två fynd gjordes,
Stureholm 31.5 respektive Skillinge vid
Munka-Ljungby 24-29.6. I samband med
dessa nattfågelobservationer bör en spelande
småfläckig sumphöna vid Västra
Sorrödssjön 22.5 alternativt 23.5 också
redovisas.  
  Ytterligare ett förstafynd för rapportområdet
gjordes vid Hasslarps dammar i maj då en
styltlöpare drog storpublik 11.5. Ett par
veckor tidigare, 28.4 var en svartbent
strandpipare synlig vid Farhult och en knapp
månad därefter fanns en prärielöpare att
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beskåda vid Rönnen 25-27.5. Den sistnämnda
för övrigt tredje fyndet inom rapportområdet.
På Rönnen sågs dessutom både en
dubbelbeckasin 15.5 och en smalnäbbad
simsnäppa 28-29.5. Nämnas bör också att
det under en månads tid i april-maj gjordes
fem observationer av rödspov vilket är en för
Nordvästskåne hög vårsumma.
  Nio ”vanliga” labbar rapporterades under
vårsträcket, bl.a. 3 ex vid Domsten 22.4 och
skräntärnor sågs vid tre tillfällen, Sandön
1.5 och 19.6 samt Gröthögarna (2 ex ) 29.6.
Tre turturduvor sågs under den aktuella
perioden, Kullen 7.5, Axtorp, Munka-
Ljungby 7.6 och Kvidinge 8.6 medan
jordugglor i sin tur rapporterades vid sju
tillfällen. Något oväntat var det att en
pärluggla hördes ropa i Magnarpsskogen
18.4 men observationen hänger säkert
samman med senhöstens och vinterns
småuggleinvasion. I Rönneå vid Ängelholm
sågs för övrigt kungsfiskare regelbundet för
andra våren i rad och häckning kan med detta
misstänkas.
  Den allt ovanligare göktytan sågs eller
hördes vid endast fyra tillfällen under våren
och vid Farhult noterades den numera mycket
sällsynta fältpiplärkan 29.4. Rönnen
gästades av en  rödstrupig piplärka 14.5 och
på Hallands Väderö iakttogs en grann
blåhake 1-2.5. Nämnas kan också att det

under andra halvan av april bokfördes en del
ringtrastar, framförallt på Kullaberg med
som mest 8 ex vid Björkeröd 19.4.
  I Äsperödsskogen utanför Höganäs hördes
en sjungande lundsångare 5.6 och vid
Glumslövs backar upptäcktes en brand-
kronad kungsfågel 1.4. Ännu en ”bk” sågs
för övrigt vid Björkeröd nio dagar senare.
Vidare hördes två revirhävdande mindre
flugsnappare under senvåren, 1 ex på
Hallandsåsens nordsluttning väster om Östra
Karup 21.5 samt 1 ex vid Båvs stenbrott 27-
28.5 samt 3.6. På Kullen bokfördes i samma
veva två eller möjligen tre sommargyllingar
20.5 och på Svedberga kulle ytterligare en
30.5.
  Fem observationer av gulhämpling
rapporterades i maj medan endast en
ortolansparv från Kullen 29.4 hittills kommit
till kännedom. En rastande kornsparv på
Rönnen 19.4 får slutligen äran att sätta punkt
denna gång.             
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Reseberättelse ...
Eilat 23 - 30 mars 2000

 

Johan Stenlund

Deltagare: Bengt Andersson, Mårten Müller, Peter Bjurenstål och  Johan Stenlund

Sammanfattning: 5 dagar i Eilat med omgivningar och en dag i Nizzana/Neot Hakikar. Stabilt
väderläge med nordliga vindar och runt +22 på dagarna. Summa 196 arter. Höjdpunkterna
en ökennattskärra vid km 18, överflygande tjocknäbbade lärkor vid km 33, kaspisk pipare söder
om Yotvata samt den imponerande storkdagen i Nizzana..

Torsdagen 23.3. Ofira park
Anländer till Hotell Moon Valley i nordöstra
delen av Eilat sent på eftermiddagen. Vid
hotellet springer en grann blåhake. Efter lite
krångel med att lösa ut hyrbilen samlas vi i
Ofira Park klockan halv sex och hinner skåda
en halvtimme innan det mörknar. Ärtsångare
och svarthätta smackar överallt och en hane
svarthakad sångare lockar och varnar med ett
lågmält surrande zerrrr. På gräsytorna
födosöker ett tiotal gulärlor, sädesärlor,
(flera feldegg med citronärlelika lockläten)
rödstrupig piplärka, trädpiplärka och en
något avvikande ängspiplärka med grått
skulderparti (ev orsakat av kraftig ruggning
av skulderfjädrarna som blottlägger
underliggande dun). En rödhuvad törnskata
sitter och smaskar på en ärtsångare och i
parken finns ytterligare minst två ex samt en
masktörnskata liksom en göktyta. Ladu- och
hussvalor, någon rostgumpsvala far också
förbi och en afrikansk klippsvala. Över
staden drar lite tornseglare och ett gäng
storskarvar. 

  
  Kvällen är ljum men blåsig med friska
nordliga vindar som rör upp damm och
skräp. Sista obs för dagen blir en
kungsfiskare som pilar genom parken som en
siluett i mörkret. Vi avbryter skådande för
middag på Country Chicken.

Fredagen 24.3. Norra stranden,
kanalen, Norra fälten, Wadi Shlomo,
km 20 & km 18.
Traditionell start på Norra stranden kl 06.00.
Stranden krymper allt mer hårt trängd av den
expanderande staden och är dessutom är
nerlusad med diverse halvpermanenta
tältbostäder i bjärt kontrast till de fantastiska
hotell-palatsen. Ute kring fiskanläggningarna
finns minst 30 långnäbbade måsar, ungefär
lika många gamla som 2K-fåglar, minst 20-
talet vitögda måsar som har ökat starkt på
senare tid. Vidare 4 mäktiga svarthuvade
trutar varav en 3K och en 2K, dvärgmås en
2K, gråtrut ett par adulta gulfotade och flera
yngre fåglar av chachinnans-typ. Sträcket av
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silltrut är stark under morgontimmarna drar
några tusental norrut. Flera flockar ses
komma in lågt över vattnet för att ta höjd och
skruva sig upp över Eilat innan de fortsätter.
2 fisk/silvertärnor fiskar och en kentsk tärna.
Ute kring fiskanläggningarna spanar vi av
hägrarna, bland ca 30 silkeshägrar hittar vi
också en mangrovehäger som en liten
jämngrå figur med mörkare hjässa, en vit
revhäger finns här också. En kungsfiskare
passerar.

Vi rör oss vidare från stranden utmed diket
mot Norra fälten. Några sävsångare och en
rörsångare ses redan nere vid stranden. En
rostsparv flyger över liksom rallhägrar 3 ex.
Tre gråfiskare pendlar mellan diket och
dammen intill. Rostgumpsvalor är relativt
vanliga liksom afrikansk klippsvala (bägge
arterna avtar i antal senare under veckan).
Flera vaktlar stöts eller löper iväg. Bland alla
ärtsångare urskiljs någon eksångare och
bergsångare samt minst en mästersångare.
(Flera mästersångare ser lite skumma ut med
mörkt öga och påminner om arabsångare).
Första isabellastenskvättan dyker upp och
examineras länge innan den bestäms. Senare
dyker fler upp och det blir nästan
“besvärande” många de första dagarna.
Graden av pigmentering i täckarfältet
varierar, vissa ligger mitt emellan vanlig och
isabella. I flykten blir dock skillnaderna
tydliga, med isabellans bleka vinge med mörk
knoge. Det ges åtskilliga tillfällen att jämföra
arterna. I salinerna innanför diket ses några
rödbenor och tiotalet svartbenta strandpipare
samt en skräntärna.  Ortolan ses och hörs
överflygande liksom rödstrupig piplärka.
Flera härfåglar.

Vid 10-tiden bryter vi för en koll av

rovfågelsträcket i bergen. Vid Wadi Shlomo
ses en blåtrast, en sammetshätta, några
stenökenlärkor och vitkronad stenskvätta
men inget rovfågelsträck.

På väg mot punkt 20 hittas en örn som
spanar av markerna och rör sig norrut. Första
gissningen på långt håll är adult kejsarörn
men vi kör närmre och konstaterar att det är
en adult kungsörn som sakta rör sig vidare
norrut.

Väster om växthusen och ner mot dammarna
vid punkt 20 är det gott om fågel i
buskmarkerna. En strid ström av sylvior
p a s s e r a r .  F l e r a  mäs ter sångare ,
sammetshätta, svarthakad sångare,
törnsångare och en hona cypernsångare
vaskas fram. En individ med fläckad strupe
och bröst. Undergumpen dock endast mycket
svagt och diffust fläckad. Vi spanar efter
hypokolius som varit synlig för några dagar
sedan men den syns inte till under vår
vistelse. Flera bergsångare, isabellasten-
skvättor, palestinasolfågel några blåhakar
och en varfågel noteras. En flock om 30-talet
tamarisksparvar provianterar, fyra
korttålärkor och någon masktörnskata ses
också. Sporadisk spaning uppåt ger utdelning
i form av fyra stäppörnar, tre ormörnar, en
mindre skrikörn, en dvärgörn, en smutsgam,
en örnvråk, 23 tranor, en vit stork, fyra
alpseglare och några bleka tornseglare
förutom stäppvråkar. Flera  vanliga
klippsvalor passerar men afrikansk
klippsvala dominerar.

I dammarna står ett 30-tal styltlöpare, 6
skärfläckor, skogssnäppa, gluttsnäppa, en
drillsnäppa, större strandpipare, rödbenor,
ca 10 småsnäppor, en myrsnäppa, några
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kärrsnäppor och brushanar samt mängder
med svartbenta strandpipare (minst 100).
100-talet skedänder och 6 årtor sällskapar
med några hundra gravänder och ca 100
flamingos. Gravänderna förflyttar sig ner till
Röda havet i skymningen.

Vi rör oss söderut med nästa stopp vid
reningsverksdammarna vid km 18. 5
rödvingade vadarsvalor poserar fint i det
sneda eftermiddagsljuset, tre kohägrar håller
till i ett hörn av dammarna där det ligger lite
skräpfisk. 10 vattenpiplärkor, 2 blåhakar, 3
rostsparvar, 2 ortolaner, några sporrvipor
och en brunhök håller också till vid
dammarna. I buskmarken norr om dammarna
ser vi hur ett gäng engelsmän formerar sig för
“drev”. De stöter upp en blek  beigespräcklig
fågel som med stela vingslag far några varv
och dimper ner på nytt. En ökennattskärra!
Vi ansluter till britterna och stöter fågeln
ytterligare ett par gånger. Den far iväg ett 50-
tal meter och försvinner. En rätt jämnt sand-
färgad fågel med mörkare vingspetsar och ett
framträdande peppakornssvart öga. Den ger
intryck av att vara stor jämfört med vanlig
nattskärra men det är troligen en effekt av den
ljusa färgen. Mårten och Johan får varsin
sekundsnabb glimt av den liggande på
marken. En av resans höjdpunkter! Då vi
känner oss nöjda med nattskärran kommer en
bil med hög fart i ett dammoln och bromsar
in. Här kommer Hadoram skämtar vi men det
visar sig stämma! Han sticker ut huvudet ur
bilen och försöker omgående sälja en tur till
nubisk- och ökennattskärra a 20 pund per
man. Vi kontrar med att vi redan har en
ökennattskärra bakom ryggen.

Buskmarkena innehåller också bl.a. minst 8
vaktlar, 30-talet korttålärkor, 8 fältpiplärkor,
isabellastenskvätta och några medelhavs-

stenskvättor, 2 ortolaner, grön dvärgbiätare,
mask- och rödhuvad törnskta samt en
varfågel. Ett biätarläte som avviker något
kommer från en grön biätare om flyger
söderut.

Lördagen 25.3. Yotvata, km 33,
Schwitzerland park, Norra stranden.
06.40 anländer vi till Yotvata och börjar
spana av de odlade fälten och mellanliggande
buskridåer. Det är gott om fågel i rörelse.
B e r o e n d e  p å  g r ö d a  v a r i e r a r
artsammansättningen i fälten. Rödstjärtar av
rasen samamisicus är vanliga, ett fält tycks
speciellt attraktivt för svarthakade
buskskvättor och minst två är vitgumpade.
Vidare ses flera medelhavstenskvättor,
sammetshätta, svarthakad sångare, göktyta,
palestinasolfågel, arabskriktrast, masktörn-
skator och rödhuvade törnskator, en hona
tamarisksparv, en spelande turturduva och
flera härfåglar hörs. Ett hundratal meter
öster om parken vid rastplatsen lokaliserar vi
en arabisk sångare. Strax innan har en
minervauggla setts men är nu borta. 

Dammarna några hundra meter söder om
Yotvata innehåller tre granna citronärlor. En
hane med gröngrå kalott och mindre svart i
nacken är av rasen werae. Fem
vattenpiplärkor och en trolig hedpiplärka
går också här. En trädnäktergal dyker
plötsligt upp och ses fint på jordhögar och
staketet runt dammarna innan den far iväg
och försvinner.

En blick uppåt himlen visar att rovfåglarna är
igång. Bland stäppvråkarna finner vi en
dvärgörn, en större skrikörn och 2
stäppörnar. Området ger också rörhöna 3
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samt skogssnäppa.

En sväng in parken ger en hane blåtrast, flera
bergsångare, minst en lövsångare, någon
rörsångare, några eksångare, taltrast,
göktyta, blåhake bland mängderna av
svarthätta och ärtsångare. En tornfalk drar
över och får oss att uppmärksamma ett “flak”
på himlen. En kejsarörn (3-4K)  drar över
liksom en alpseglare. En smyrnakungsfiskare
avslutar parkbesöket.

Vi kommer ner till Punkt 33 kvart i två. En
snabb koll ger magert resultat. Det är en
utpräglad morgonlokal för lärkorna. En liten
vattenpöl i utkanten av odlingarna attraherar
tre rostsparvar och två ortolaner. Första
ökenstenskvättan, en hane, ses liksom första
ökentrumpetaren 1 ex. I odlingen hittas
svarthakad sångare, svarthakad busksvätta,
korttålärkor, härfågel,  grön dvärgbiätare
m.m. Vi stannar inte länge utan rör oss
söderut. Vid ringmärkningsparken,
Schwitzerland Park flyger en smutsgam över
och 12 bronsibisar kommer inflygande från
Jordanien och landar. Fyra vadarsvalor
sträcker in, en skräntärna fiskar. En näktergal
hoppar på parkeringen och visar olika nyanser
rött i olika vinklar. Det visar sig dock vara en
sydnäktergal. 

Avslutning av dagen på norra stranden där en
övervintrande tygeltärna är kvar. Fågeln är
inte lika distinkt tecknad som sommarens
fågel i Bohuslän. Bl.a är ögonbrynstrecket
“orent”, det är troligen en 2K fågel. En
rallhäger, minst 2 mangrovehägrar, 30
silkeshägrar, 1 revhäger, 3 svarthuvade
trutar, 2 kentska tärnor, 25 vitögd mås, 30
årtor är stationära. En 2K hane aftonfalk
passerar längs med stranden mot Jordanien.
En trolig berberfalk är uppe på långt håll, en

hona blåhök sträcker in liksom två bruna
kärrhökar.

Söndagen 26.3. Punkt 33, Amrars
Pillars, En Netaphim, norra fälten,
Switzerland Park.
Morgon vid punkt 33 dit vi anländer 06.20
och sprider ut oss i ökenlandskapet som dock
håller på att odlas upp. Ganska snart hörs en
sandökenlärkas gnisslande pump, ett tiotal
individer ser vi tillsammans men hör inte
mycket sång. En ökensångare sitter rakt
nedanför parkeringen vid T-korset och
ytterligare två individer ses. Mårten hittar en
ökenberglärka som snart försvinner. På ett
markberett område går flera korttålärkor
och en asiatisk kalanderlärka flyger över. En
ökenstensvätta, medelhavstenskvätta och en
hane munkstenskvätta ses ner mot gränsen.
Peter går söderut och har en lärkfalk med
ovanligt ljus och blåaktig ovansida, en hane
cypernsångare, 2-3 båglärkor och
svarthakad sångare.  På väg mot bilen
kommer tre lärkor flygande söderut. Mörk
teckning på vingunder-sidorna för först
tanken till kalanderlärka men det står snabbt
klart att det är tre tjocknäbbade lärkor som
passerar. En är mer kontrastrikt tecknad det
är troligen en hane och två honor. En ny
höjdpunkt på resan! (Ytterligare
observationer av tjocknäbbad lärka görs
under veckan av andra skådare; vid En
Netafim där ett par rastar tillfälligt, på
nyligen fräst fält söder om Youtvata  samt
förbiflygande inne i Eilat på avresedagen).

Nästa stopp blir Amrars Pillars dit vi
anländer 09.15 med sinairosenfink som
målart. Ett amerikanskt hårdskådarpar vi
möter har rutinerat lagt ut lite apelsin och en
vattenflaska med en pinne genom för att
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markera platsen och locka dit finkarna. Vi
hittar platsen och ganska snart visar sig både
hona och hane fint och kommer orädda fram
och äter av apelsinen. Stenökenlärka och
vitkronad stenskvätta gör detsamma. 

Över bergskammen börjar  rovfågel-sträcket
tillta. 2 subadulta kejsarörnar passerar, 1
subad/ad större skrikörn, 1 ljus dvärgörn, 6
stäpp-örnar, 3 fiskgjusar, 6 smutsgamar och
tre stäpphökshanar som bara är små kritvita
kors med en svart spalt i vingspetsen, läckra!
Mängder av stäppvråk och bruna glador.

Vi har begränsad sikt där vi står och då
sträcket ebbar ut beslutar vi om förflyttning
ner till bergen för att försöka hitta det igen.
Det visar sig dock vara en felsatsning. Vid En
Netafim står Henrik Waldenström med ett
stort gäng och ger tummen ner. Vid flera
tillfällen är sträcket bra redan från åttatiden
på morgonen men avklingar redan vid 10-11
för att sedan åter tillta på kvällen. Kanske
passerar mycket på hög höjd under dagen? Vi
rullar alltså ner från bergen igen och är nere
på norra fälten kl 12.10. Senare får vi veta att
Seppo Havisto mfl sett en klippörn vid Wadi
Shlomo kl 11 och att den setts igen vid 12-
tiden. Örnen har därmed setts fyra  av de
senaste sju dagarna. Ett par lär häcka på
Egyptiska sidan och rör sig regelbundet
genom Wadi Shlomo. Den ses dock inte mer
under vår vistelse. 

Vid norra fälten håller 12 biätare till runt
några bikupor. En subad stäppörn har gått net
i palmlunden och står och klunkar i sig vatten
ute på ett fält. Bronsibisarna passerar och går
ner på andra sidan gränsen. 2 vita storkar
sträcker över liksom en mörk dvärgörn och 2
stäppörnar. I ett öppet dike med lite vatten
går tre rallhägrar och längs med vägen

upptäcker vi den sumpvipa som vi hört
rykten om tidigare.
Diket löper ner mot gränsen och där det
slutar går en småfläckig sumphöna. En ny
örn uppenbarar sig och tas först för ormörn,
Mårten vill dock ha det till hökörn. Det är en
medelstor ljus örn med gråvit grundfärg,
mörkare teckning på krävan för tanken till
ormörn men  huvudet är höklikt framskjutet
med duvhökslikt ansiktsutryck och
näbbprofil, liksom ormörn glider den med
framskjutna knogar och rak vingbakkant.
Knogarna är delvis svarta och fläckvis har
större vingtäckare ruggats till mörka fjädrar
som bildar ett ofullständigt band. Stjärten är
inte bandad som hos ormörn. Mårten får rätt.

Vi kliver upp på en jordvall och kan spana in
över Jordanien där det ser fint ut för fågel.
Tornseglare sträcker norrut och även 3
alpseglare. En sprängladdning detornerar
och får mycket fågel på vingarna. Bla 30-
talet gråhägrar, 20-30 sporrvipor,  3
skedstorkar, en flock vigg och en brunand, 4
gräsänder. En ensam trana spankulerar i ett
fält.

Vi rör oss gående upp till Switzerland Park.
Norr fälten ger “standardarter” som
grönryggad dvärgbiätare, svarthakad
sångare, blåhake, näktergal, eksångare,
arabskriktrast, rostsparv m.m. samt en
pungmes. Dagen avslutas med fina
fotomöjligheter på ladu- och rostgumpsvala.

Må n d a g  2 7 . 3 .  O f i r a  P a r k ,
Kyrkogården, Wadi Shlomo, En
Netaphim,  km 20, km 18.
Efter gårdagens miss på klippörn blir det
efter lite diskuterande beslut om att ge örnen
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en chans och skjuta på Nizzana en dag. 06.20
startar vi i Ofira park. En hedpiplärka går
bland vattenpiplärkor, rödstrupiga piplärkor,
gul- och sädesärlor. Ett besök vid
kyrkogården nordväst om Eilat ger inte
mycket nytt. Mycket gransångare, en
svarthakad sångare, mästersångare och en
överflygande alpseglare. Svart rödstjärt och
göktyta.

07.50 börjar vi spana efter örnar i Wadi
Shlomo och kör ner genom wadin. Vi ser 2
bergsångare, 2 snårsångare, 1 sammetshätta,
1 svarthakad sångare flera palestina-
solfåglar och en ökenhöna. I rovfågelväg en
gjuse, en brun kärrhök. En stäpphökhona
kommer fint på närmre håll, troligen en yngre
fågel . 3 dvärgörnar, 1 mindre skrikörn ser vi
också innan vi beslutar att placera oss på En
Netaphim med överblick både över sträcket
och klippörnens wadi. Sträcket är intensivt då
vi kommer men ebbar ut (eller förflyttas).
Fram till kl 12 ser vi bl.a. 2 svart stork, 8
stäppörn, 3 stäpphökar (1 hane, 2 honor),
minst 4 örnvråkar, 2 smutsgamar, 2 sparvhök
och några bleka tornseglare. 
Då sträcket avtar beger vi oss till km 20.
Mängden småfågel har minskat men just
kring växthusen är det god aktivitet med en
hona citronärla, 2 fältpiplärkor, 3
arabskriktrast, isabellastenskvätta, minst 9
korttålärkor, 3-4 medelhavsstenskvättor, 2
törnsångare. Efter letande efter långstjärt-
duva visar det sig att den sitter bara några
meter från vår bil och sandbadar bakom en
buskridå. Nere i dammarna blir dammsnäppa
ny art tillsammans med rödspov. Färre
småvadare rastar än vid föregående besök.

Nästa stopp vid km 18 där två asiatiska
kalanderlärkor ses fint i en gödselstack. En
lärkfalk sitter och vilar på marken. Även

denna är ljusare och blåare än de vi är vana
vid hemma. I dammarna går bl.a. minst 2
vattenpiplärkor, 3 rostsparvar och 3
kohägrar samt en blåhake. Eksångare och
isabellastenskvätta ses också på lokalen. I
det sista släpande medljuset kommer en
grann stäpphökshane och drar fram på
närhåll tätt över marken.

På kvällen uppsöker vi Mc Donalds i
köpcentret. På hemvägen korsar vi Ofira
Park och får ögonen på en dvärguv som sitter
och granskar oss på nära håll med stora
ögon. Den har uppenbarligen övervintrat på
lokalen. Stora spillnings-högar syns på de
palmblad där den sitter. 

Tisdagen 28.3. Nizzana, Neot Hakikar.
Klockan är ställd på 01.30 och 02.00 lämnar
vi hotellet. Vi chansar på nattskärror på norra
fälten upp till punkt 18 men ser inte ett liv i
strålkastarskenet. 02.30 trampar vi på gasen
mot Nizzana. Vi anländer precis lagom tills
nattmörkret viker undan. I det första
gryningsljuset viker vi av på vägen mot Ezuz
längs med militär-flygplatsen. Redan här får
vi en föraning om dagens stora skådespel. På
de ruiner och gamla militärbyggnader som
står kvar sedan kriget sitter vita storkar tätt
uppradade och ger byggnaderna ett
spännande utseende i skumrasket. Vi stannar
mellan km 7 & 8 och sträcker på benen efter
nattens långa biltur. Det är kyligt, absolut
vindstilla och tyst. Tystnaden är mäktig! Det
är nästan att man hör sina egna hjärtslag.
Långsamt vaknar öknen upp. En
sandökenlärka sätter igång pumpen. Några
sylvior smackar ur ett buskage. Vi hittar
snart första kragtrappen och så småningom
blir det minst 5 stycken på bägge sidor om
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vägen. En hane spelar med uppsvängda vita
plymer och skrattretande “struttande” steg. 4-
6 ökenlöpare spurtar fram över sanden. Vid
km 8  några hundra meter väster om vägen
går en flock om 80-talet vitbukiga flyghöns
och provianterar. Några stenökenlärkor
sjunger och låter stundom som trädlärkor. En
varfågel och en blåhökhona ses också. 

Överallt i landskapet går vita storkar och
spatserar och plockar lite med näbben. Det är
svårt att tro att de hittar mycket att äta.
Speciellt västerut finns det storkar var man än
riktar kikaren och hur långt bort man än
spanar. Strax innan kl 8 börjar några storkar
pröva vingarna och runt åtta ses de första
samlas i små skruvar som blir allt större.
Ganska snart har det bildats flera större
skruvar som byggs på till jätteformationer. Ett
enormt skådespel utspelas då flockarna går
ihop i allt  större flockar. Då man sveper med
kikaren ser man liknande mygg-svärmar på
flera håll. Det är tiotusentals storkar i luften i
osannolika tätheter. Det finns ingen möjlighet
att räkna eftersom allt hela tiden rör sig runt
och förändras. Slutligen bildas en enorm
sträckkorr idor  som löper  i  e t t
oändlighetsperspektiv åt nordost vid 8.30-
tiden. Våra gissningar ligger mellan 30 och
50.000 storkar. Obeskrivligt och resans
mäktigaste upplevelse!

I en liten odlad dunge söder om ruinen
stannar vi och letar upp flera sjungande
ökenfinkar. En hona har bomaterial i näbben.
Som vanligt smackar det av ärtsångare och
svarthätta överallt. En sydnäktergal, 3
taltrastar och en törnsångare. Ett tiotal
ökenflyghönor passerar.

Nya bevattningsdammar vid bensin-macken
innehåller vatten. Lite väntan här ger så

småningom två svartbukiga flyghöns som
landar och rör sig mycket försiktigt ner mot
vattnet men de vågar slutligen inte och flyger
iväg. Två ökenflyghönor flyger över ett par
gånger men far vidare troligen oroade av
gruppen skådare som har svårt att stå still. I
luftrummet ovanför passerar 2 dvärgörnar,
5 mindre skrikörnar och 1 ormörn. Vid
dammen sitter en ovanligt spelgalen härfågel
och ropar konstant. Grå kråka är ny researt.

Vid Nizzana agrikulturella försöks-station
hittar Mårten  två tjockfötter när vi kör förbi.
Vi gör ett kort stopp som dock inte ger något
nytt. 5 mindre skrikörnar passerar. Eftersom
vi gärna vill ha glasögonsångare gör vi ett
nytt försök i dungen med ökenfinkarna men
det blir bara en törnsångare. Tyvärr känner
vi inte till att det brukar sitta minervauggla i
en liten ruin strax norr om dungen. Klockan
närmar sig tolv och vi beslutar att köra
medan aktiviteten avtar mitt på dagen.
Kursen ställs på Neot Hakikar söder om
Döda havet.

Fiskdammarna vid Neot Hakikar har
decimerats men en damm finns kvar och är
utan nät till fromma för fågel och skådare.
En citronärla, hane går vid dammarna, 2
mindre sumphöns smyger i vasskanten och
10-talet smådopping ligger på vattnet. Vi går
runt området och lyssnar till flera
papyrussångare som sjunger men är
notoriskt svårsedda. Flera rörsångare
avlyssnas men ingen  kaveldunsångare. Även
sävsångare ses. I ett dike går en ägretthäger.
Ett par kricka och två enkelbeckasiner, 1
fisktärna. Från vägen spanar vi av området
och ser ett 50-tal silkeshägrar, ett tiotal
svarta storkar som går ner för övernattning,
4 skedstorkar, 3 brunhökar, 2 varfåglar. I
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skymningen kommer fler fåglar in till
dammen. En vattenrall blir synlig liksom en
dvärgrör-drom. 4 natthägrar (3 unga) går ner
i dam-men och en smyrnakungsfiskare
kommer inflygande, (ytterligare en hittades
död vid odlingen). Även en vanlig
kungsfiskare finns vid dammen. En bra lokal
att avsluta dagen med. Med solen i ryggen
kan man spana ut över markerna från vägen
och aktiviteten vid dammen tilltog märkbart
just i skymningen. Vi har fått tips om var
Hadoram förvisar nubisk nattskärra i
områdena utanför kibuzzen mot döda havet
och rekognoserar medan det är ljust. Det
verkar dock svårt att hitta rätt och vi saknar
strålkastare så vi kör hemmåt efter en lång
dags skådande.

Onsdagen 29.3. Norra stranden, En
Netafim, fälten mitt emot Timna park,
Shizzafon, Yotvata.
“Sovmorgon” till kl 6. Snabbkoll av norra
stranden och dammen ovanför. En svarthuvad
trut, dvärgmåsen kvar, 4 kentska tärnor och
en revhäger, en svarthakad buskskvätta, en
större strandpipare och en gråfiskare.

Vid En Netafim är sträcket igång tidigt och
det blir säsongens hittills bästa dag enligt
sträckräknarna. 3 smutsgamar, 1 berberfalk,
2 gjusar, 1 ad större skrikörn, 3 dvärgörnar,
1 stäpphökshane, 1 mindre skrikörn några
alpseglare och en stubbstjärtseglare sorteras
ut bland alla stäppvråkar och bruna glador.
Mitt för Timna park vid km 38 på ett fält som
håller på att fräsas upp har vi fått tips om 3
kaspisk pipare från gårdagen som då drog
vidare. Nu hittar vi 1 ex, kanske en yngre
hane med relativt mörkt bröst och svag
rostton i nederkanten. Fältet innehåller

mycket fågel  med minst 3 asiatiska
kalanderlärkor flera korttålärkor mycket
ärlor, stenskvättor och piplärkor. Två
medelhavsstenskvättor visar en avvikande
stjärtteckning med svart mittpelare och
endast något litet svart på yttre stjärtpennor
likt en munkstenskvätta.

Vid ettiden kommer vi upp till den lilla
idylliska kibbutzen Shizzafon med en
getfarm. Här myllrar det med fågel. Ett
svenskt skådargäng står och visar på en stor
piplärka i ett fält med låga ärtväxter,  (dom
har tidigare på dagen stött en blek dvärguv
vid Yotvata). Dom har också just haft två
levantsiskor i en grönfinkflock på fälten i
östra delen av Kibbutzen men vi lyckas inte
återfinna dem. Istället hittar vi en siska i ett
gult träd inne i kibbuzen, den ser dock ut
som ett mellanting mellan levantsiska och
gulhämpling med gul panna och gult
omsluter ögat. Vingen har relativt mycket
mörka inslag på pennor och täckare med två
tydliga vingband dessutom är flanken tydligt
streckad med breda lite diffusa streck. Den
bedöms preliminärt som en gulhämpling men
efter konsultation av litteratur och andra som
sett levantsiskor med tydliga vingband är det
troligare att det var en levantsiska. Vi lägger
mycket tid på siskorna men hittar även två
sorgstenskvättor, en turturduva, 10
korttålärkor, en ung blåtrast och ytterligare
en stor piplärka, en svarthakad buskskvätta,
en rödstjärt med röda vingfläckar och
återigen flera törnsångare men ingen
glasögonsångare samt två ökentrumpetare.
Ett par textmeddelande från Seppo Havisto
om mindre sånglärka vid platsen för den
kaspiska piparen och balkanflugsnappare vid
Yotvata gör att vi lämnar kibbutzen trots att
det känns som det finns mycket mer att
hämta. Sånglärkorna visar sig vara en obs
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Stenskvätta; teckning Peter Elfman

från gårdagen  men vid Yotvata sitter en
grann hane balkanflugsnappare fint strax
utanför trädgården. Vi letar liksom flera andra
efter den bleka dvärguven utan resultat.
Seppo Havistos gäng  har tidigare under
dagen sett en mörk sånghök som gått ner på
andra sidan gränsen. Ett annat gäng svenskar
har haft en icke utfärgad blåhökhane på
samma plats. Vid dammarna ses en hona och
en hane citronärla. Mårten har en
trädnäktergal. I skymningen kommer 

30 biätare inflygande och söker nattkvist i
trädgården.

Torsdag 30.3. Ofira Park
En sista morgontur till Ofelia Park innan
avfärd  mot flygplatsen kl 10.20.
Hedpiplärkan är kvar. Ett par vackra gulärlor
av rasen superciliaris och en vassångare blir
resans sista noteringar. 
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Artlistan
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Smådopping
Storkarv
Dvärgrördrom
Natthäger
Grönhäger
Rallhäger
Kohäger
Kusthäger
Silkeshäger
Ägretthäger
Häger
Svart stork
Vit stork
Bronsibis
Skedstork
Flamingo
Gravand
Bläsand
Kricka
Gräsand
Stjärtand
Årta
Skedand
Brunand
Vigg
Brunglada
Smutsgam
Ormörn
Brun kärrhök

Blå kärrhök
Stäpphök
Sparvhök
Ormvråk
Örnvråk
Mindre skrikörn
Större skrikörn
Stäppörn
Kjesarörn
Kungsörn
Dvärgörn
Hökörn
Fiskgjuse
Tornfalk
Aftonfalk
Stenfalk
Lärkfalk
Berberfalk
Ökenhöna
Vaktel
Vattenrall
Småfläckig sump.
Mindre sumphöna
Rörhöna
Sothöna
Trana
Kragtrapp
Styltlöpare
Skärfläcka

Tjockfot
Ökenlöpare
Vadarsvala
Mindre strand.
Större strand.
Svartbent strand.
Kaspisk pipare
Sporrvipa
Sumpvipa
Småsnäppa
Kärrsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Enkelbeckasin
Rödspov
Rödbena
Dammsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Drillsnäppa
Vitögd mås
Svarthuvad trut
Dvärgmås
Skrattmås
Långnäbbad mås
Silltrut
Gråtrut
Skräntärna
Kentsk tärna

Fisktärna
Tygeltärna
Ökenflyghöna
Svartbukig flygh.
Vitbukig  flyghöna
Klippduva
Turkduva
Turturduva
Palmduva
Långstjärtduva
Gök
Dvärguv
Ökennattskärra
Tornseglare
Blek tornseglare
Alpseglare
Stubbstjärtseglare
Smyrnakungsfisk.
Gråfiskare
Kungsfiskare
Grön dvärgbiätare
Grön biätare
Biätare
Härfågel
Göktyta
Sandökenlärka
Stenökenlärka
Båglärka
Tjocknäbbad lärka
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Flamingo; teckning Thomas Rönnertz

Asiatisk
kalanderl.
Korttålärka
Tofslärka
Ökenberglärka
Backsvala
Afrikansk
klippsvala
Klippsvala
Ladusvala
Rostgumpsvala
Hussvala
Större piplärka
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Ängspiplärka
Hedpiplärka
Vattenpiplärka
Rödstrupig
pip.
Gulärla
Citronärla

Sädesärla
Levantbulbyl
Trädnäktergal
Näktergal
Sydnäktergal
Blåhake
Svart rödstjärt
Rödstjärt
Svartstjärt
Svarthakad busk.
Isabellastenskvätta
Stenskvätta
Medelhavssten.
Ökenstenskvätta
Sorgstenskvätta
Munkstenskvätta
Vitkronad sten.
Blåtrast
Taltrast
Streckad prinia
Ökensnårsångare

Sävsångare
Rörsångare
Vassångare
Papyrussångare
Eksångare
Sammetshätta
Cypernsångare
Svarthakad sång.
Ökensångare
Arabsångare
Mästersångare
Ärtsångare
Törnsångare
Svarthätta
Bergsångare
Gransångare
Lövsångare
Balkanflugsnapp
Arabskriktrast
Pungmes
Palestinasolfågel

Varfågel
Rödhuvad törn.
Masktörnskata
Huskråka
Kråka
Ökenkorp
Sinaiglansstare
Gråsparv
Spansk sparv
Tamarisksparv
Levantsiska
Grönfink
Hämpling
Ökenfink
Ökentrumpetare
Sinairosenfink
Ortolansparv
Rostsparv
Sävsparv
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Kullabygdens Ornitologiska Förening 
- en förening ... still going strong -

fortsättningen ...

Christer Strid

Året var 1971. Vi hade nu passerat
spritångernas (från blåstencilerna) tid och
istället kom vi in i ett tidevarv då tryck-
tekniken påtagligt handlade om att bli svart
om händer, på kläder mm. Vi hade gått över
till att trycka med hjälp av Gestetner-
stenciler, vilket tillät större upplagor och till
och med få med bilder. Med lite god vilja
kunde man i vart fall tolka det som bilder.
Allt hängde i vart fall på en lite nål som
gjorde en massa små, fina hål i ett slags
papper som då och då hade för vana att gå i
sönder, vilket resulterade i många olämpliga
kommentarer. 
  Vi övergav Ängelholm, skolans tryckeri-
apparater, och tillbringade istället ett antal
timmar i arkivet på Munka-Ljungbys
bibliotek, om jag inte missminner mig. Det
var Kjell-Åke “Tjocke” Hall som förvaltade
sina kontakter väl.

  Av någon konstig anledning har ganska
många timmar ägnats åt just tryckeri-
teknikens ädla konst. Själv deltog jag t ex i en
studiecirkel om rovfåglars ekologi  (jo, det var
faktiskt så, även om vi som var deltagare
undrade ibland), tillsammans med bl.a. tre
proffs  från grafiska branschen. Som Ni säkert
kan förstå blev det mer än rovfåglars levene
som avhandlades.     
  Att träffas under former som en studiecirkel
ser jag som en stor fördel. Föreningen har väl
kanske inte alltid varit så framgångsrik på
denna sida, men de cirklar vi har haft, har
varit mycket omtyckta. 
  Studicirkelformen handlar ju nu inte bara om
att få lära sig något. Den sociala gemenskapen
är kanske rent av viktigare ibland. Kan man
sedan få hjälp med giftemålsplaner eller
minsta barnet som är sjukt, ja, då vill jag
påstå, att det kan hända väldigt mycket om
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man studera rovfåglars ekologi eller
bestämmer vadare i knepiga dräkter.
  I maj 1971 konstaterade vi att det var brist
på bostäder på Kullaberg och för att åtgärda
detta sattes ett antal holkar upp, före-
trädesvis ute på de yttre delarna och runt
Himmelsstorp. Holkarna och häckningar
följdes upp ganska regelbundet under flera
års tid, men gick sedan ner på sparlåga.
Glädjande nog har intresset på nytt kommit
och Henrik Johansson har de senaste åren
haft ett holkprojekt på gång där ute, som
även presenterats i vårt föreningsblad. I
kommande nr (4:an) skall vi se vad som
hände under denna säsong.
  På vår hemsida har vi de senaste åren också
haft en sida med “1:a-för-året-obsar” för
vissa arter och jag roade med att bläddra
fram motsvarande uppgift från rapporterna
1971 (uppgift inom parentes avser år 2000).
Följande var noterat...

Bivråk . . . . . . . . . . . . . . . 10 april (1 maj)
Brun kärrhök . . . . . . . . . . 4 april (24 mars)
Fiskgjuse . . . . . . . . . . . . . 8 april (27 mars)
Drillsnäppa . . . . . . . . . . . 4 april (23 april)
Gluttsnäppa . . . . . . . . . . . 4 april (15 april)
Småtärna . . . . . . . . . . . . 22 april (15 april)
Ladusvala . . . . . . . . . . . . 19 april (8 april)
Hussvala . . . . . . . . . . . . 23 april (16 april)
Backsvala . . . . . . . . . . . 21 april (16 april)
Stenskvätta . . . . . . . . . . . 8 april (31 mars)
Buskskvätta . . . . . . . . . . 23 april (24 april)
Rödstjärt . . . . . . . . . . . . 20 april (16 april)
Näktergal . . . . . . . . . . . . . 24 april (1 maj)
Svarthätta . . . . . . . . . . . 23 april (13 april)

Ärtsångare . . . . . . . . . . . .27 april (20 april) 
Lövsångare . . . . . . . . . . . 15 april (17 april)
Gransångare . . . . . . . . . 10 april (23 mars)
Grönsångare . . . . . . . . . . 23 april (21 april)
Grå flugsnappare . . . . . . . .  24 april (7 maj)
Sv-vit flugsnappare . . . .  21 april (18 april)
Trädpiplärka . . . . . . . . . . . 21 april (8 april)

Maj -71 gjorde föreningen sin första “lång-
exkursion”. Mätt med dagens mått var det
snarare i kortvariant. Målet var Hallands
Väderö och följande var att berätta:
“Söndagen den23 maj hade KOF för första
gången en lite längre exkursion än vanligt.
Målet för denna utflykt vara Hallands
Väderö. Vår sekreterare (Paul-Erik Jönsson)
hade också lyckats beveka vädergudarna och
ordnat med det bästa tänkbara väder.
  Kl 7 samlades ett 25-tal Kof:are i Torekovs
hamn. Vi bordade en fiskebåt och styrde
kosan mot Väderön. Efter en lite gropig
överfärd, landsteg vi på den södra delen av
ön. Under promenaden upp mot den norra
delen obsades ett flertal välkända arter bl.a.
gulsångare, näktergal, grönsångare och
enkelbeckasin. Uppe vid fyren sågs ett 25-tal
tobisgrisslor, en sillgrissla (kom sträckande
förbi), 2 smålommar och några storlommar.
Under strövtåg sågs även en jorduggla” 

Precis som i september i år, hade föreningen
en jubileumsfest 1971. Då det mera blyg-
samma 1-årsfirandet gick av stapeln.  En glad
nyhet för föreningen var också att vi hittade
vår stuga i Häljaröd, som vi fick hyra för en
billig penning. Med stugan - som då vi fick
tag på den senast hade haft funktionen av ett
hönshus - fick vi också överta en berättelse
om hur den sista ägaren (en gammal dam på
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bygden) hade hittats död bland hönsen och
att hon vid något tillfälle därefter visats sig
därute igen. Huruvida detta är sant eller inte
har jag inte kunnat utröna. Å andra sidan har
jag heller inte gett mig in på att övernatta i
huset. 
  Ur rapporterna kunde vi bl.a. notera ett
mera exotiskt besök av två flamingos som
sågs vid Sandön den 4-11 juli. Eftersom vi
kunde konstatera mycket god flygförmåga
och ett “naturligt beteende” hos fåglarna, i
kombination med lämpligt väder, hade vi
starka misstankar om att de kunde tänkas var
vilda. Fem vita storkar satte också igång
larmtelefonerna. Dessa iakttogs på ute vid
Farhult och senare inne på Söderåsen vid
Boserup. Andra mera ovanliga observationer
var svartbent strandpipare vid Sandön,
halsbandsflugsnappare i Ängelholm och 2 ex
av stripgås vid Sandön.
  Lars Karlsson, vår ständige ordförande de
första 25 åren, hade med en liten artikel om
hur man går tillväga vid ett bra val av kikare.
H
an
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re av godtagbar kvalité kostade 75-150 kr.
Skulle man ha en Kowa 10x50 (som var
standard bland “elitskådare” då) fick man
punga ut med den svindlande summa av ca
450 kr. Standard bland tubarna var Kowa
25x60 (TSN1). Vet knappt om det fanns
något annat märke vid det här tiden. Ja, vad
tror Du den kostade? Jo, den låg i prisklass
med handkikaren, drygt 450 kr. Skulle man
sedan ha ett stativ till (fick bli ett Velbon,
eller hur Lasse?) Fick man investera en dryg
100-lapp till. 
Själv hade jag en handkikare av märket
Brilliant. Säkerligen en massfabricerad sak av
japansk ursprung och som mina föräldrar
ganska säker inhandlad på post-order. För
mina behov då en alldeles utmärkt kikare -
7x50 - fram till den dagen skådarkompisarna
tyckte den skulle fungera som bo-sten i
curlingturneringen ute på Rönnen. Efter en
välriktad stöt, klövs min kikare i två delar.

 Jag ser det fortfarande framför mig!

“Ett oväntat besök i morgonkaffet”

För någon tid sedan, jag tror en tidig söndagsmorgon (just
en sådan dag man hade inriktat sig på att sova länge), blev
jag uppringd av en man i Kattarp som - då han intog
morgonkaffe på altanen - hörde ett konstigt, klafsande ljud ute
ifrån gatan. 
  Han kunde inte låta bli att kolla upp det hela och blev mäkta förvånad då han upptäckte
en skarv som kom  promenerande förbi. Vad gjorde den där? Ja, något bra svar hade jag
inte. Helt frisk kanske den inte var. 
  Däremot är det inte helt ovanligt att se storskarv inne i landet. Själv har jag haft skarv
på dammarna i Hasslarp och simmande i Vegeån upp vid Stövelstorp.
  Hur det hela avlöpte vet jag inte. Mannen skulle försöka ge den lite vatten och något att
äta och försvann inte skarven självmant, skulle den få lift ut till Sandön.
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Torsdagen 9 november

Tornuggla..! Kom och se !

När novemberkvällens mörker ligger som
tätast drar vi inomhus för att stifta

bekantskap med tornugglan - både sällsynt
och sällan sedd. Paul-Eric Jönsson och
naturfotografen Janne Johansson tar oss med
till undangömda gårdsmiljöer och skumma
logar.  

Tid: kl 19.00
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Plats: Skriv- och läscentrum (SOL) Maria
Park . Norr om Helsingborg (Gamla S:ta
Maria sjukhus). Tag av vid skylt Maria Park
Söder. Kör in genom portalen. Parkering
finns vid alléerna. Gå till vänster längs
byggnaden, vik runt hörnet. Ingång första
dörr, 2:a vån.  

PS: vi försöker ha folk utplacerade för att
lotsa vilsekomna KOF:are

Söndagen 26 november

Åskanten på höstkanten

Vi vandrar vid Söderåsens sydvästkant med
Åvarp som utgångspunkt. - Sitter kattugglan
på lur i skorstenen, nickar strömstaren bak
någon av Hallabäckens forsnackar, spanar
kungsörnen från stenbrottets rand eller... blir
det "bara" korpaklong och mestågstjatter..?.
Häng med ! Ta vara på dagsljuset och må 
väl !

Samling: Bjuvs vattentorn Kl. 09.00
Ledare: Ulrik Alm, Lars Karlsson

Lör - Sön  9 - 10 december

Marknadsdagar

Låt marknaden styra dina steg. Kom och
hälsa på KOF-båset under julmark-
nadsdagarna på Fredriksdals friluftsmuseum

i Helsingborg. Med största sannolikhet finns
vi någonstans i de gamla stadkvarteren. Kom
och köp julkort, kärvar och fågelfrö.
För öppettider; se aktuell dagspress.

Söndagen 17 december

Adventsvandring vid Skälderviken

Vi kollar övervintringsläget kring Rönnen.
Ett par storspovar, en klunga gäss, en läcker
pilgrimsfalk och en stadig havsörn. Allt sitter
fint innan vi tar en fika runt KOF-stugan.
Kaffet tar du med själv, däremot ska vi
försöka ordna med lite varm glögg och
krisipa pepparkakor.

Samling: KOF-stugan, Norra Häljaröd.
Parkera på hamnplan.
Tid: kl: 14.00
Ledare: Alf , Mary Pettersson, Kaj Möller

Tisdagen 26 december

Väderön en annan dag

Sällskapet Hallands Väderö natur och Bjäre
Naturskyddsförening har som tradition att
åka ut till Väderön under annandag jul. I år
kommer dessutom Skånes Ornitologiska
Förening att hänga på och vi vill gärna puffa
för möjligheten att rasta av  julmaten i härlig
miljö.

Båt avgår från Torekov kl. 10.00
Kostnaden för båtresan beror på antalet
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deltagare.

Matsäck och varma kläder är ett måste !

Lördagen 13 januari  år 2001

Skåne i nordost

Vi drar tvärs över Skåne, mot
Kristianstadstrakten och Landön. Det här är
trakter med mycket vinterörn, havsörn brukar
ses i tvåsiffriga tal. Dessutom finns chans till
änder och intressanta övervintrare. Thomas
Wallin leder oss och med sitt kontaktnät
fixar han kanske också någon lokal guide
som vet var det senaste finns.

Vi återkommer programblad nummer fyra
med praktiska detaljer. Men vik redan nu
dagens datum
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Ett lite axplock från vår
hemsida

19/6. 

Har varit en månad i Canada/USA. Åkt runt
de stora sjöarna, även skådat en del. Såg
bland annat vithövdad örn, gam, bluebird, 
kingbird, bluejay och kolibri. Kul! Åkte 
ifrån den svenska våren och kom tillbaka till

sommaren. Idag i Hasslarp: Rödbena 2 ex,
Skogssnäppa 1 ex, Svartsnäppa 1 ex, Större
Strandpipare 1 ex, Brushane 8 ex, Kricka 6 ex,
Skedand 4 ex. Gravand, Gråhakedopping mm.
Även många sångare, gräshoppsångare sjöng

KOF-resa till Marocko våren 2001 

1 vecka; 7mars - 14mars 

Vi kommer att bo i Agadir och därifrån göra dagsutflykter. Exempelvis söderut till Oued
Sous, Oued Massa och ökenstaden Goelmim på gränsen till Sahara, norrut till Cape Rhir
och Tamri med sina eremitibisar samt österut i Sousdalen. Förutom fågelskådning blir
det lite tid över till den marockanska kulturen, med marknader m.m. Några av de fåglar
vi förväntas se är bl.a. Eremitibis, diademrödstjärt, svartvingad glada, rödnäbbad trut,
minervauggla, stubbstjärtseglare, trädgårdsbulbyl, svart stenskvätta, saharasriktrast,
svartkronad tchagra, svart stare samt flera andra arter. 

Deltagare 8-12 pers. 

Upplysningar genom Alf Petersson 042/344991 eller Kaj Möller 042/330559. Sista
anmälningsdag 8 oktober 2000, men det är först till kvarn som gäller.
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på flera ställen, törnsångare, rörsångare,
sävsångare, kärrsångare, träd-gårdssångare
osv. Ett par gökar hördes och syntes flyga
över området. 

- Anna-Lena Harmsund,  Bjuv -

21 juni. Kl.22.30-23.30 i Vegeholms skog.
Medobservatör: Bengt Ekström. 

En idealisk kväll för nattskärreavlyssning.
Årets kortaste natt, varmt, klart och vindstilla
samt mycket med nattflyn. Inom det gott och
väl kvkm stora området, med ganska ung
tallskog på sandig torr mark, har det dom
senaste åren visat sig vara ett säkert ställe för
nattskärra. Området är beläget mellan TV-
masten och Kullavägen. I kväll hördes
spinnande från fem olika riktningar. Dock
inte alla på en gång. Troligen rör sig
skärrorna något inom sina revir. Två hannar
visade emellertid upp sig samtidigt på endast
3-4 m håll. Dom flög omkring oss med med
sin kastande, papperssvaleliknande flykt med
uppåtvinklade vingar samtidigt med
vingklatschningar och "kryit"- läten. Man
upplevde det nästan som att dom var väldigt
nyfikna på oss. Vid ett tillfälle hördes även
det läte, beskrivet som att spinnandet övergår
i ett "hackande" med ett plötsligt
avstannande "knatter", då en hona finns i
närheten. Att räkna med att det finns fem
olika hannar inom det relativt begränsade
området är nog att ta i. Tre revir kan
möjligen vara en riktigare bedömning. Vilka
erfarenheter beträffande bestånds-täthet har
andra nattskärrelyssnare? Tallplan-teringen
i Vegeholmsskogen växer nu upp efterhand.
Ytterligare några år framåt torde man ändå
kunna erbjudas denna fantastiska upplevelse

i sommarnatten här ute. För övrigt kommer
förhoppningsvis nyupptagna hyggen med
nyplantering att skapa fortsatt goda betingelser
för nattskärrornas framtid i Vegeholms skog.

- Rune Johansson, Ängelholm -

28/6. Rössjön:

Har förvisso inte varit vid sjön så många
gånger i år, men blev ändå förvånad av att
finna en tredje fiskgjusehäckning... Ganska
stora ungar ute på skarvön och en del lyckade
grågåshäckningar. Däremot sågs inga skrakar
med ungar. Storlommarna misslyckades med
sin häckning, men kanske har de försökt på
nytt? Såg emellertid inte till dem. Lärfalk vid
bo, bivråk, drillsnäppa, gök m.m. 
Harbäckshult: mindre hackspett 1 ex.. 

- Patric Carlsson, Harbäckshult -

När vi nu ändå är inne på Internet, här ett tips
för Dig som söker nya skådarkontakter och då
företrädesvis internationella sådana. Följande
e-postmeddelande kom häromdagen...

“Try the Global Birdingpal Club next time you
travel and have some time. Go birding with a
local birder, who will not charge you for the
showing you around.
http://www.birdingpal.com or maybe, you
would like to becom a pal and host birders
from other places...”
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Exkursionsreferat

Håslöfs ängar 27 maj

Denna gråa lördagseftermiddag med regn-
tunga moln, samlades 11 personer utanför
Olympiaskolan. Vi fördelade oss i 3 bilar
och körde mot Kristianstad och Håslöfs
ängar. Vi hann inte mer än stiga ur bilarna på
parkeringsplatsen förrän vi hörde och såg
sävsparv på nära håll. Sedan följde det, slag
i slag. Rödspovarna flög runt våra huvuden,
storspoven hördes klaga, enkelbeckasinen
spelade med vingarna. 2 fiskgjusar, men det
var på långt håll. Vi började gå den smala
vägen bort mot fågeltornet. Plötsligt såg vi
en svärm av mindre fåglar jaga en större. Det
var en glada som jagades långt och länge av
10-12 vipor. Allt var så fantastiskt att den
första kvarten kunde vara hela resan värd!
  Plötsligt, nästan utan förvarning blåste det
upp till storm och regnet piskade ner. Allt
detta till ära för Sonjas nya regnställ, som
klarade strapatserna. Blöta kämpade vi oss
fram. Alla fåglar hade tystnat, korna sprang
hem och vi gick sammanbitet vidare.
Framme vid fågeltornet försökte vi hitta lite
lä, medan vi fikade i regnet. Så småningom
klarade det upp lite och de flitigaste klättrade
upp i tornet. De mest intressanta obsarna
kommer vid fikadags, det är ett välkänt

faktum. Denna gången var det vi matglada
som hade tur: en svarttärna flög förbi på
mycket nära håll. Det missade dom i tornet.
  Nu hade det nästan slutat regna och fåglarna
började piggna till igen, precis som vi andra.
Vi fortsatte stigen som var rikligt beströdd
med gåsskit. Jag har läst att en gås skiter upp
till 2 kg per dag och det var inte svårt att tro
på när man tittade ner!  Av nya arter såg vi bl.
a brun kärrhök, gulärla och brushane (fast det
var en hona). På ett litet staket satt en
ängspiplärka. Vi kunde tydligt se teckningen
med ränder och en svart fläck på bröstet. Ett
synfält till höger satt en annan fågel, men vad
var det för en? Det kunde ju inte vara annat än
ängspip den också, men ser ni inte att
teckningen är annorlunda, bröstfläcken
saknas, den har inget ögonstreck och benen
har inte heller samma färg? Fåglarna flyttade
in i samma synfält så vi verkligen kunde
jämföra. Sen gav dom själva förklaringen när
den ena började mata sin unge!
  Snart efter var vi framme vid bilarna och
körde till Hercules Dammar. Här lyste solen,
så vårt goda humör steg ytterligare. Här såg vi
alla svalorna. Hus-, ladu- och backsvalor
fyllde luften. Plus tornseglare som inte är
svalor längre. Sävsångare var här också
många av. I dammarna simmade sothöns,
brunand och skäggdopping. Upp i nästa

24              Fåglar i Nordvästskåne 3/00

Smådopping: teckning Peter Elfman

fågeltorn. Rördrommen hördes tydligt, men
tyvärr fick vi inte se den. Efter ett tag hade
hälften av oss turen att höra vattenrallen!
Bara en gång, men det var en upplevelse
ändå. På väg tillbaka till bilarna såg vi även
en fisktärna.
  Den tredje lokalen var Karpaluns-
dammarna. Nu började det kvällas. Solen
sken över dammarna och vi kunde sitta i
solen och fika, medan vi hörde göken och
tittade på sothönsens små ungar med sina
röda indianfjädrar. En törnskata på en bunke
skrot var också en fin upplevelse.
  Hela turen var  fantastisk! Ovädret i början
gjorde oss mer tacksamma för kvällssolen.
Vi såg mycket och hade en trevlig dag
tillsammans. Tack alla för gott sällskap och
tack till Lennart och Sonja för god guidning.
Den som vill ha en fullständig artlista får
antigen följa med själv, skriva referat eller
kontakta Sonja, som har koll på läget.

- Birgitta Kegel -

Ringmärkning vid Hasslarps
sockerbruksdammar

16 augusti

Vi var ett 25-tal förväntansfulla KOF:are som
mötte upp vid dammarna vid 17:30-tiden.
Mörka moln och ett kraftigt regn på sen-
eftermiddagen såg ut att spoliera kvällens
exkursion. Dessbättre upphörde regnet och
solen tittade fram och värmde våra sinnen,
och det blev en behaglig kväll.
  Dagens ledare, Henrik Johansson började
med att berätta lite historia om dom numera
riksbekanta dammarna samt vilka planer som
finns för framtiden.
  Vi började med att bege oss upp till den
norra dammen, en kort men något besvärlig
promenad. Regnet hade gjort stigen såphal
och några i gruppen fick tillfälle att beskåda
både sniglar och andra småkryp på mycket
nära håll. Uppifrån riktades blickarna ned mot
i första hand den sydvästra dammen. Då
vattenståndet var högre än normalt var det inte
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några större mängder med rastande vadare att
beskåda. Vi fick dock tillfälle att göra oss
bekanta med både grönbena, röd-bena,
mosnäppa, gluttsnäppa och enkel-beckasiner.
  Halvtimmen senare begav vi oss bort mot
den förträffliga och nybyggda rampen där vi
hade utmärkt överblick över dom övriga
dammarna. Därifrån fick vi beskåda ett stort
antal smådoppingar, brunand, vigg samt fyra
brushanar som for kors och tvärs mellan
dammarna. Brun kärrhök cirklade i skyn och
såg till att allt gick rätt till.
  Så var det äntligen dags för kvällens
höjdpunkt. De nät som tidigare satts upp
skulle nu vittjas. Fångsten blev dock ganska
mager, endast en förskrämd rörsångare som
redan var ringmärkt. Denna lilla pippi
visades runt till allmän beskådning och
förtjusning medan Henrik berättade om
övervintringsplats och vad den kan förväxlas
med. Nytt försök gjordes timmen senare,
men tyvärr med lika klent resultat. Ännu en
rörsångare som även denna var ringmärkt.
Ett nytt och sista försök gjorde som dock
blev helt resultatlöst.
  Så tyvärr fick vi inte se hur en
ringmärkning går till så Henrik fick i stället
visa den utrustning som används.
  Så var det då dags att avsluta denna trevliga
och intressanta kväll. En vattenrall gjorde sig
slutligen hörd som om den tackade för visat
intresse.
  Vi deltagande KOF:are tackar även Henrik
med kollegor, som med sitt stora kunnande
gjorde denna kväll till något man gärna
minns.

Vid pennan;
 Tommy Malmberg, Ängelholm

Vill Du räkna gäss? 

Tag chansen, pröva på något nytt.
Inte minst nu med tanke på den
mängd grå- och kanadagäss som
finns ute på Rönnen bl a. 

Precis som vad gäller sjöfågel-
inventering, bedriver man mera
specifik forskning av våra gäss. En
ny säsong börjar i september och
pågår därefter fram t.o.m. januari
2001. Är Du intresserad så hör av
Dig till ...

Christer Strid, tfn 042-13 98 32
christer.strid@swipnet.se

Inventeringstillfällena blir ...

(17 sept)
15 okt
12 nov
14 jan
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   Nytt från KOF

Henrik Ehrenberg
Ordf

Var med i Falkpriset

Under år 2001 kommer det pågå en tävling
med fågelskyddskaraktär inom KOFs
rapportområde. Tävlingen kommer att kallas
Falkpriset och varje deltagare förbinder sig
vid starten att betala 50 öre per observerad
art till skyddet av våra pilgrimsfalkar på
Kullaberg. 

Tävlingen pågår under hela 2001 och min
önskan är att det sker en kontinuerlig
resultatrapportering till undertecknad som
sedan lägger ut aktuell ställning på KOFs
hemsida. När året är slut kommer en vinnare
koras och ett inbetalningskort skickas ut till
respektive deltagare så den tävlande kan ge
falkarna ett ekonomiskt bidrag. Jag hoppas
på ett stort intresse och det går att anmäla sig
fram till den 1 februari.

Anmälan och rapportering görs till
undertecknad på tfn 0431-194 05 eller e-
post: henrik.ehrenberg@engelholm.se

År 2000 börjar nu lida mot sitt slut och inom
KOF har vi nu börjat planera för nästa år. Jag
hoppas  att även du som medlem följer med in
i år 2001. Föreningen skall under året
inventera häckningar av fältpiplärka och
fiskgjuse inom vårt rapportområde. 

Föreningens eminenta programkommitté har
gjort ett intressant utbud av föredrag och
exkursioner. Hemsidan kommer att få en ny
layout och även till viss del ett annat innehåll.
Våra pilgrimsfalkar ska få skydd och omsorg.
Ja, som ni märker händer det mycket så det
finns anledning att se fram emot ett nytt
spännande år som medlem i Kullabygdens
Ornitologiska Förening. 

Så här i juletid så skriver alla sin önskelistor
och det gör även KOFs ordförande:

C Fler aktiva medlemmar som kan göra en
bra förening ännu bättre.

C Ytterligare ett falkpar på Kullaberg.
C Ett stort antal deltagare i Falkpriset.
C Observationer av större lira, bronsibis,

ormörn och rödstrupig sångare.

Tack för i år! Nu är det 2001 som gäller.

Henrik Ehrenberg
Ordf  i KOF 

2              Fåglar i Nordvästskåne 4/00

Sett se´n sist ... observationer
under juli - september 2000 

Henrik Johansson

Vid endast två tillfällen under sensommaren
och höstens inledning friskade vindarna i så
pass mycket från väster att havsfågel-
skådning kom på tal. Dels en vecka in i
august i  då  enstaka havssulor  och
stormfåglar noterades vid Kullen och Hovs
hallar, men också under ett par dagar i början
av september då några fina observationer
gjordes. Exempelvis noterades samma
väststräckande stormsvala vid såväl Kattvik
och Hovs hallar 10.9 som Ripagården och
Torekov senare samma dag. Två gråliror  på
Kullen och en klykstjärtad stormsvala samt
81 havssulor vid Hovs hallar bokfördes också
denna dag liksom enstaka stormfåglar.
  På Rönnen uppehöll sig en stripgås  bland
hundratals  andra gäss fr.o.m. 9.9 och vid
Vegeåns mynning rastade en honfärgad
rödhuvad dykand tillfälligt 17.9. Väl inne på
avdelningen misstänkta parkrymlingar kan
också nämnas att en mandarinand fanns att
beskåda vid Vegeåns mynning 17-19.8 liksom
fyra individer av samma art längs Rönneå i
centrala Ängelholm 1.9.
  Vid Hittarp bokfördes en mot norr sträckande
brunglada 25.8 och på samma plats noterades
höstens första utsträckande havsörn redan
3.9. Periodens enda ängshök, en hanne sågs
vid Svanebäck 15.9 och utöver dessa
rovfågelobservationer gjordes i vanlig

ordning många iakttagelser av pilgrimsfalk.
Bland dessa kan nämnas 5 ex tillsamman i
luftrummet över Kullabergs nordbranter 9.7
och tre utsträckande fåglar vid Hittarp 10.9.
En spelande vaktel hördes mellan Mörarp och
Kropp 2.7 och vid Vegeåns mynning fanns två
småfläckiga sumphöns 22.9. Bland alla
vadarobservationer märktes framförallt en ung
prärielöpare som rastade på en potatisåker
innanför Stenkrossen 30.9. Observationen var
den andra för året och dessutom första
höstfyndet i Nordvästskåne! Vidare
rapporterades minst sju myrsnäppor i juli –
augusti varav 3 ex på Rönnen 19.7, och totalt
sex smalnäbbade simsnäppor  fram t.o.m.
början av september, bl.a. höstens första i
Hasslarp 12.7. En rödspov rastade vid Sandön
19.8 och under en period i månadsskiftet
augusti – september gjordes tre observationer
av dubbelbeckasin, Farhult 23.8, Rönnen 2.9
och återigen Farhult 9.9.
  Från Kullen meddelades att en storlabb
sträckte förbi 7.8 och en dryg månad senare,
8.9 noterades två bredstjärtade labbar vid
Sandön. Ytterligare en bredstjärtad sågs för
övrigt vid Sandön 25.9 medan det från hela
perioden inkom uppgifter om sammanlagt
tretton ”vanliga” labbar. Noterbart var också
att skräntärnor sågs vid en handfull tillfällen,
bl.a. vardera 2 ex vid Sandön 11.7 och
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Sandhamn på Hallands Väderö 3.8.
  Höstens första jorduggla bokfördes på
Kullen 24.9 och höstsäsongens enda göktyta
fångades och ringmärktes i Hasslarp 9.8.
Trevligt var det dessutom att kungsfiskare
sågs på flera platser. Likt de senaste åren
fanns  fåglar i både Rönneå och Vegeå framåt
höstkanten men även på andra något udda
lokaler gjordes observationer, t.ex. i Hasslarps
dammar 13.8, vid Filbornatippen 8.9 och vid
Torekov 29.9.
  Strax intill Hittarps rev upptäcktes en större
piplärka 24.9 och vid Ramsjöstrand på
Bjärehalvön fanns ytterligare två exemplar fem
dagar senare. Endast fem rödstrupiga
piplärkor rapporterades från slutet av augusti
och en knapp månad framåt vilket var en
aning underligt då inte mindre än ett 15-tal
lappsparvar sågs under samma period, bl.a. 7-
8 ex på Rönnen 15.9.
  

ra Häljaröd och den 9.9 noterades en
brandkronad kungsfågel vid Ripagården. En
sjungande flodsångare i Hasslarp 13.7 bör i
dessa sammanhang också omnämnas.
  Utöver ovanstående observationer var det
intressant att unga rosenstarar  sågs vid tre
tillfällen i september. Till att börja med
uppehöll sig 1 ex bland starar vid Torekovs
rev 7.9 men endast åtta dagar senare
upptäcktes ånyo en ungfågel i starflockarna
på Rönnen. Sannolikt var det denna fågel som
därefter visade sig vid Utvälinge 17.9 och
sannolikt kan man ej utesluta att det faktiskt
var samma fågel som var inblandad vid
samtliga tillfällen. Åtminstone två blåhakar
var synliga längs vasskanten vid Vegeåns
mynning 19-24.9 och i dungen vid
Stenkrossen hoppade en mindre flugsnappare
17.9. Tre dagar tidigare var en taigasångare
synlig vid Nor-

Rapphöna - ny “elek- tronisk”
inventeringsart. Följ resultatet
på vår hemsida.

Förra året gjorde vi en ganska
uppskattad form av inventering av
övervint rande tornfa lkar  i  KOF's
rapporteringsområde. Vi tänkte därför denna
säsong - efter samma koncept - titta lite
närmare på en annan art, rapphönan. Arten är
kanske för gemene man mera bekant vintertid
än andra delar av året. 

  Rapphönan är en ganska svårinventerad art
så länge det är barmark. Men, kommer det bara
ett litet snölager blir det genast lättare att
upptäcka "de mörka runda fläckarna" ute på
fälten. Hur stor förekomst av rapphöna vi har
inom rapportområde har vi nog inte heller
riktigt klart för oss. Men en känsla är att arten
har minska. Vi får se hur det ligger till. För att
göra undersökningen så aktuell och intressant
som möjligt kommer observerade flockar av
rapphöns att prickas in på en karta efter hand
som rapporter inkom-mer. Rapportera alla
observationer av rapphöns under perioden
december 2000 - februari 2001. Ange datum
samt  plats så noga som möjligt, gärna i
förhållande till närliggande vägar eller gårdar.
Antalet individer är givetvis också av intresse.
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Skicka dina observationer av rapphöna till
Christer Strid, Christer Boijes väg 2 B,
254 54 Helsingborg,  tfn 042-13 98 32. 
E-post: christer.strid@swipnet.se eller via
KOF:s elektroniska obsbok på vår hemsida.

Fenelogi 2001 är en annan form av  invente-
ring som även denna i första hand publiceras
på vår hemsidan. Vi har där möjlighet att hålla
uppgifterna mer eller mindre dagsaktuella. Mer
om denna lista hittar Du lite senare i denna
rapport.

Midvinterinventeringen
av sjöfågel sker även
denna som vanligt under
januari månad och den

s.k. åtelinventeringen av örn går också av
stapeln i samman månad, räkningstillfälle är
den 6 - 7:e. Dessutom gör ytterligare en
räkning den 3 - 4 febr. 

Är Du intresserad eller har frågor i anledning
av någon av ovan inventeringar, kan Du höra
av Dig till Christer Strid. Adress se ovan. 
 

Kullabygdens Ornitologiska Förening 
- en förening ... still going strong -

 fortsättningen, del 3 ...

Christer Strid

Jag tror jag fortsätter med tryckeriteknik som
inkörsport till mitt  nerdykande i gamla
rapporter och mina minnen.
  1976 blev en ny milstolpe i föreningens sätta
att presentera sina rapporter. Vi hade skurit
ner antalet nummer till sex per år och istället
gått över till mera avancerad teknik, vilket
innebar att vi ny plockade in hjälp från
professionella tryckare. Detta resulterade i
helt nya möjligheter. Vi kunde få dubbelsidigt
tryck, ta in bilder och teck-ningar på annat
sätt och dessutom få en riktig “pärm” med

häftning i mitten. Ett stort steg, men samtidigt
ställde det större krav på att hålla tiden (vilket
alltid har varit ett dilemma hur mycket man än
försöker) och att ett bra original. 
  Det kom att visa sig framöver att rent
kostnadsmässigt skulle detta sätt att trycka
innebära en stor belastning för föreningens
ekonomi, främst därför att vi alltid försökt att
få just rapporten självfinansierande genom
medlemsavgifterna. Det gällde att se det hela
i sitt sammanhang och samtidigt ställa detta 
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Texten  hämtad från  nr 1 1976

 i relation till vad föreningen och i första hand
medlemmarna fick sig tillgodo. Det kom också
att visa sig några år senare att vi fick göra en
del förändringar.
  I första numret för 1976 (se särskild textruta),
gjorde Paul-Erik Jönsson en liten tillbakablick
till hösten -75 då vi hade ett riktigt
invasionsår av  nötkråka. Det var den
inhemska rasen, d.v.s. den tjocknäbbade,
som var på vandring, vilket också
bekräftades genom ringmärkta fåglar både på
Kullaberg och i Falsterbo.
  Januari bjöd på en lite udda iakttagelse med
tanken på tiden på året. En vit stork sågs på
flera ställen i NV-Skåne som var på rymmen
från Zoologisk Have i Köpenhamn. Fågel
tycktes uppskatta friheten eftersom den varit
på “flykt” i tre år.   
  En vittrut siktades i Domsten den 1 januari
och då iakttogs även en härfågel på samma
lokal. Tyvärr “smällde det till”. Nu blev det
inte krig med pukor och kanoner - även om
just härfågeln lär båda sådant enligt folkmun

(“När härfågeln ropar, så är säkert ett stort
krig för handen”, skriver ärkebiskopen Carl
Fredrik Mennander på 1700-talet. “Krigs-
fogeln (Härfogeln) visar sig emot krig och
kallar ur huse. Han ropar: Upp! Upp! Upp!
Ut! Ut!”... hämtat från “Fåglarna i folktron”
av  Carl-Herman Tillhagen)  - utan kriget blev
istället på väderfronten. Det  blev rejält kallt
och snöstorm. Fågeln klarade inte av det tuffa
klimatet utan hittades några dagar senare
ihjälfrusen i en snödriva. 
  Ute vid ladan, i närheten av Svedberga kulle
hade vi förmånen att få skåda upp till 25 ex av
kornsparv under i stor sätt hela januari månad.
Ofta hittade man dem uppflugna på
ledningstrådarna längs vägen, där dom satt
utspridda som på ett partitur. Kanske var det
inte riktigt Ödessymfoni som dom presen-
terade, men, så här med facit i hand får man sig
en liten tankeställare.  Var det en föraning av
vad som skulle hända? Och, kommer vi
någonsin att få uppleva synen av denna
speciella fågelarter  igen?!
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Predation ett stort problem för
Kullabergs holkhäckare

Kontroll av KOF:s småfågelholkar på Kullaberg

Henrik Johansson

Föreningens holkserie på Kullaberg gick under året in på sin fjärde säsong. Av de totalt
nittio holkarna är femton byggda för stare medan resten är av messtorlek. De flesta är
uppsatta på ca 1,5-2 meters höjd för att på så sätt underlätta för kontroll, rensning och
eventuell ringmärkning. 

Det var med blandade känslor som
häckningsutfallet kontrollerades den 1 och 13
juni. Det visade sig nämligen att i stort sett
samtliga häckningar på ett eller annat sätt var
utsatta för predation. Utanför många holkar
låg bobalen utriven på marken och på taken
låg i flera fall resterna av fågelkadaver. Ibland
fanns en eller ett par levande ungar kvar på
botten av holken medan det vid andra tillfällen
låg enstaka döda ungar kvar i holkarna. 
  Trots att jag själv aldrig sett att det är
mården som orsakar denna förödelse är jag
ganska säker på att så är fallet. Fenomenet är
för övrigt något som är ganska välkänt och
omskrivet. Mården är som bekant en skicklig
klättrare och den kan ganska enkelt få grepp
utanpå holken medan den sticker in ena
tassen och river ut allt den kommer åt. Bo med
ägg, ungar och i vissa fall även vuxna fåglar
stryker med. 
Talgoxe: Endast ett tiotal par påträffades vid

den första kontrollrundan i början av juni.
Bland dessa fanns allt från icke fullagda
äggkullar till kullar med halvstora ungar.

Utöver dessa bokfördes en
handfull rövade mesreden

bland vilka de eventuellt
fanns talgoxe-häckningar.
Dessa siffror är jämfört

med tidigare år nästan en halvering av
antalet häckningar.

Blåmes: Efter förra årets rekordantal (15
häckande par) blev det nu en återgång till
mer normala siffror då 3 par påträffades. En
holk var utsatt för predation då endast två
ungar fanns kvar. De två andra holkarna
hade ännu inte mött samma öde och i en av
dessa var ungarna glädjande nog så stora att
de sannolikt flög ut dagen efter. Den tredje
kullen bestod av tolv ungar vilka ring-
märktes.
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Entita: För första gången kontrollerades
häckande entita i en av holkarna. Tyvärr
undgick inte fåglarna predation och vid
kontrollen den 1 juni låg fyra halvstora ungar
döda bland resterna av bobalen på holkens
botten.

Svartvit flugsnappare: Till
en början var det roligt
att konstatera att hela 13
par bosatt sig i holkarna.
Samtliga par hade ägg eller
nykläckta ungar vid den
första kontrollen men vid
det senare tillfället visade
det sig tyvärr att flera häckningar spolierades
på grund av predation. I vilket fall som helst
ringmärktes tre ännu fulla kullar med
sammanlagt sjutton ungar samt ytterligare
några enstaka ungar i bon som delvis rövats.
Antalet häckningar kan jämföras med 4-5 par
under säsongerna 1997-99.

Rödstjärt: Rödstjärten var ytterligare en art
som häckade med fler par än under tidigare
säsonger. I fem holkar hade arten bosatt sig
vilket är en bra siffra jämfört med 0-2 par under
tidigare år. Samtliga häckningar utsattes
tyvärr för predation och i bästa fall blev två
ungar flygga. Nämnas kan också att fyra av de
fem häckningsförsöken gjordes i holkar
avsedda för stare.

Övrigt: Som vanligt påträffades ganska
många getingbon i holkarna och det är tydligt
att fåglarna undviker dessa holkar för sina
häckningsbestyr. I två av starholkarna
hittades dessutom fjädrar och dun av mesar
och gärdsmyg samt i en av dessa även en död
intorkad näbbmus. Detta innebär att

åtminstone en sparvuggla utnyttjat dessa

 holkar under den gångna vintersäsongen då
det i södra Sverige uppehöll sig ovanligt
många småugglor. Precis som i fjol fanns
även en liten fladdermus i en av holkarna.
  Angående problemet med all predation
måste något göras inför kommande
häckningssäsonger. Holkarnas konstruktion
har under årens lopp visat sig vara bristfällig.
För att göra det svårare för mården bör alla
småfågelholkar framöver tillverkas med ett
invändig djup (30 cm) som gör att mården
inte når ner med tassarna till bottnen. För att
ytterligare förhindra predation har det på
andra håll visat sig ganska effektivt att göra
påspik vid ingångshålet. Görs hålet dubbelt
så djupt, som en tunnel, kommer inte mården
så långt in med benet och tassen att den når
ner till bobalen. Sistnämnda metod skulle
kunna vara något att försöka praktisera på
Kullaberg inför kommande häcknings-
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säsonger.Med denna rapport
får Du också ett inbetalnings-
kort för medlemsavgiften år
2001. Precis som föregående år
har vi förtryckt vissa uppgifter
på inbetalnings-kortet och vi
är tacksamma om Du justerar
eventuella felaktigheter i
adressupp-gifterna.

Avgiften är oförändrad 100 kr
(150 kr för utomlands bosatta
medlemmar) för ordinarie
medlem och 10 kr per
familjemedlem. 

En hel del medlemmar har
också efterlyst en medlems-
matrikel. Vi har tagit fram en
sådan som är baserad på det
senaste utskicket. Denna
bifogas också med denna
rapport. Hoppas den skall vara
till glädje och nytta.

- Styrelsen -
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Gotland till våren ?!Gotland till våren ?!

KOF planerar för en exkursion till
Gotland och Stora Karlsö under maj
eller början av juni 2001. Exakt datum
och längd på resan är inte i skrivande
stund helt klart. Men hör av er redan
nu så kan ni få reda på lite mera
detaljer och eventuellt boka.

Anmälningar och förfrågningar:

till Alf Petersson 
042-34 49 91 eller 070 - 799 38 66.
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Föreningsaktiviteter 

Vid samåkning på exkursioner rekommenderas att passagerarna
gemensamt betalar 15 kronor per mil till föraren.

Tisdagen 26 december

Väderön en annan dag

Sällskapet Hallands Väderö natur och Bjäre
Naturskyddsförening har som tradition att åka
ut till Väderön under annandag jul. I år kommer
dessutom Skånes Ornitologiska 
Förening att hänga på och vi vill gärna puffa
för möjligheten att rasta av  julmaten i härlig
miljö.

Båt avgår från Torekov kl. 10.00
Kostnaden för båtresan beror på antalet
deltagare.

Matsäck och varma kläder är ett måste !

Lördagen 13 januari  år 2001

Skåne i nordost

Vi  d ra r  t vä r s  öve r  Skåne ,  mo t
Kristianstadstrakten och Landön. Det här är

trakter med mycket vinterörn, havsörn brukar
ses i tvåsiffriga tal. Dessutom finns chans till
änder och intressanta övervintrare. Thomas
Wallin leder oss och med sitt kontaktnät fixar
han kanske också någon lokal guide som vet
var det senaste finns.

Samling: Brännborns, östra Ängelholm 07.30
och Forsmöllan rastplats utanför Klippan
08.15.

Söndagen den 25 februari

“Öppen exkursion”
- Tänk så lite man vet egentligen…Om det
kommande vädret, om vilka arter som går till,
om vart man ska åka…Just därför har vi
”öppen exkursion”, speciellt lämpligt under
vintersäsongen när det är snabba skiften.
Exkursionsledarna, Lennart Johansson ( 042-
237460) och Anne-Marie Karlsson (042-
298239) bestämmer kvällen innan vilken tur det
blir.
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Samling: Olympiaskolan, Helsingborg kl.
09.00.

Torsdagen den 1 mars

“Kattugglor för dig och vanligt folk”

Våra ugglekvällar under senvintern brukar
locka många kvällsvandrare och något färre
kattugglor. I år flyttar vi närmare staden för att
se om vi kan göra ”Fågellyssnandets kväll”,
ungefär som en motsvarighet till senvårens
”Fågelskådningens dag”. Vi hoppas på talföra
kattugglor och god PR för föreningen.
Samling: Parkeringen vid Thalassa, Pålsjö
skog, norr om Helsingborg eller Sibirien,
parkeringen ”Ufo-monumentet”, sydväst om
Ängelholm
Tid: Kl: 20.00
Ledare: Ulrik Alm, Christer Strid, Henrik
Ehrenberg, Henrik Johansson

(I mitten av mars åker en del lyckostar till
Marocko)

Onsdagen den 21 mars

Årsmöte

Ikväll är det dags för föreningens årliga
årsmöte som hålls en gång om året varje år. Så
kan man väl inte skriva..!? OK, då,  Du kallas
härmed till ovan rubricerat möte. Efter
sedvanliga förhandlingar blir det god kaffefika,
lotteri och bildvisning/lekfull tävling.
Välkommen !
Plats: Albertsgården, N Heljaröd
Tid: Kl. 19.00

Söndagen den 1 april

Våra vårfåglar

-”Alla fåglar kommit re´n, vårens glada
gäster…” Var det inte så texten gick i det
oranga häftet ”Nu ska vi sjunga” ? Hur som
helst med detta; nu ska vi välkomna
sädesärlor, strandpipare, strandskator,
fiskgjusar och mer därtill. Skäldervikens
stränder långgrunda stränder och tångbankar
är rena rama VIP-rummet för nyanlända fåglar.
Kom och bilda välkomstkommitté !

Samling: KOF-stugan, Heljaröd. Kör ner på
Sjömadsvägen, parkera på hamnplan.
Tid: Kl: 09.00.
Ledare: Jan o Aina Persson

Tisdagen den 24 april

“Kring Björkeröd”

Nu börjar ljuset räcka till för mitt-i-veckan
exkursioner. Björkeröd på Kullabergs sydsida
är ofta inbjudande så här års. Vill du vara
påläst inför kvällens tur rekommenderar vi;
smådopping, vigg, morkulla, ringtrast och
ladusvala.

Samling: parkeringen Björkeröd. Skyltat
”Kullabergs strövområde”, strax nordväst om
campingen vid Möllehäsle.
Tid: Kl: 18.30
Ledare: Alf Petersson, Kaj Möller, Ulrik Alm
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Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

Christer Strid

Tornfalk  Falco tinnunculus: 7161640,
märktes som bounge - i en kull på fyra ungar
-i Davelstorp, Svedala, 2000-06-26.
  Att årsungar har det tufft är ganska bekant
och för många arter är insatsen ganska stor.
Denna tornfalk klarade sig 42 dagar 

ytterligare från märkningstillfället innan den
drabbades av en olyckshändelse som ledde till
döden. Fågeln hittades 2000-08-07 - 345 NNW
från märkplatsen i Nöja i närheten av
Ängelholm. En sträcka på 83 km.

Ett lite axplock från vår
hemsida

Christer Strid

På vår hemsida ( www.kof.just.nu) har vi en avdelning med fenelogiuppgifter och då bl.a. “1:a-
obsen-för-året. Vi har gjort detta upprop de senaste tre åren och det är tänkt en fortsättning.
  Så här när vi står inför dörren på en ny säsong, kan det var kul att blicka bakåt något och
här nedan kommer en redovisning av vad som hände år 2000 och vilken datum som var
“första dag”.
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1:a obs tofsvipa 1998-2000

05-jan
07-jan
09-jan
11-jan
13-jan
15-jan
17-jan
19-jan

1998 1999 2000

Tofvipa

Trendlinje

Tofsvipa 29 jan Sånglärka 6 febr Större strandpipare 1 3
feb
r

Skärfläcka 27 febr Sädesärla 10 mars Trana 12 mars
Gransångare 23 mars Brun kärrhök 24 mars Fiskgjuse 27 mars
Kentsk tärna 29 mars Stenskvätta 31 mars Trädpiplärka 8 april
Ladusvala 8 april Svarthätta 13 april Grönbena 14 april
Brushane 15 april Småtärna 15 april Gluttsnäppa 15 april
Fisktärna 16 april Rödstjärt 16 april Hussvala 16 april
Backsvala 16 april Lövsångare 17 april Svartvit flugsnappare 18 april
Lärkfalk 18 april Ärtsångare 20 april Grönsångare 21 april
Gulärla 21 april Drillsnäppa 23 april Törnsångare 23 april
Buskskvätta 24 april Sävsångare 24 april Tornseglare 25 april
Rörsångare 28 april Härmsångare 29 april Gök 1 maj
Bivråk 1 maj Trädgårdssångare 2 maj Törnskata 3 maj
Näktergal 4 maj Grå flugsnappare 7 maj Rosenfink 7 maj
Kärrsångare 12 maj

Som bekant kan man bearbeta statistik på allehanda sätt och man kan vända och vrida dessa
siffror till att passa de flesta. Jag har roat mig med att plocka fram “trender” för vissa arter. Jag
vill nog påstå att det rent vetenskapligt inte finns något större belägg för vad jag kommit fram
till. Helt klart är att materialet omfattar alldeles för kort tidsperiod för att man skall kunna få en
indikation på företeelsen. Men, det kan ju i vart fall vara lite kuriosa och för dom som gillar siffror
och det här med statistik. Så, håll tillgodo! 
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1:a obs trana 1998-2000

05-mar

07-mar

09-mar

11-mar

13-mar

15-mar

1998 1999 2000

Trana

Trendlinje

1:a obs sädesärla 1998-2000

25-feb

01-mar

06-mar

11-mar

1998 1999 2000

Sädesärla

Trendlinje

1:a obs lövsångare 1998-2000

25-mar

30-mar

04-apr

09-apr

14-apr

19-apr

1998 1999 2000

Lövsångare

Trendlinje
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1:a obs näktergal 1998-2000

24-apr
26-apr

28-apr
30-apr

02-maj

04-maj
06-maj

1998 1999 2000

Näktergal

Trendlinje

1:a obs gök 1998-2000

25-apr

27-apr

29-apr

01-maj

03-maj

05-maj

1998 1999 2000

Gök

Trendlinje

Lite rapporter från vår elektroniska obsbok
kan väl också vara på sin plats. Den 24
september var härlig sensommardag och
många var ute och rörde sig i fågelmarkerna
Följande fanns att läsa på vår hemsida...

Hittarps rev - Kulla Gunnarstorp bjöd på
ännu en dag med fint väder. Antalet hägrar

hade minskat från gårdagens siffra på 33 ex till
9 ex idag. Kvar fanns även de två
gråhakedoppingar som vi hittade en bit ut
bland ejdrarna. Bonus idag - som missades i
gårdagens jubileumsartrace - var både
forsärla och 1 par stjärtänder.

- Åsa och Christer Strid -
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Vid Vegeåns mynning vid 15.30-tiden 1
översträckande rödstrupig piplärka.

- Ulf Ståhle -

Vegeåns mynning  mellan 16.00-17.30.
Kungsfiskare 1 ex som visade upp sig mycket
fint då den fiskade i åmynningen. Flera
fångstförsök och därefter tillbaka till samma
pinne där bytet förtärdes efter det att fågeln
drämt  småfisken mot trädgrenen. En
minnesvärd obs. Därutöver bl.a. blåhake 1,
mindre strandpipare 1 juv, smådopping 1,
vattenrall 5-6 och rörsångare 3. Bland
grågässen på Rönnen uppehöll sig 25
vitkindade gäss och ett 20-tal bläsgäss.

- Henrik Johansson - 

En STÖRRE PIPLÄRKA har under dagen
setts  vid Hittarps rev. Sågs senast vid 18-
tiden. Den har oftast setts i området runt
början av revet. Från
sträcket kan nämnas
ett 

par blå och brunhökar samt ett hundra tal
ormvråkar. Andra ögon vid revet denna dag
var Mårten, Bengt, Johan samt Jan & Aina.

 
- Thomas Svanberg -

På "Gubbahyllan" KULLEN, 07.00-11.00:
Stenfalk 10ex. Tornfalk 6ex. Sparvhök 11ex.
Jorduggla 1ex. Ladusvala 500ex. Backsvala
1ex. Ängspiplärka 300ex. Forsärla 1ex.
Grönsiska 600ex. Bofink 50.000ex. därav
endast enstaka Bergfinkar.(Teuvo, Kalle o
Alf). 

- Alf Petersson -

Gårdagens artrace blev en jämn historia där 2
lag stod som segrare på 89 arter. Godbitarna
bland obsarna var bl a; 2 blåhakar - Klören
resp Sandön, pilgrimsfalk vid Stureholm, 1-2
mindre hackspettar på Klören, bergand vid
Sandön samt några sedda forsärla. En längre
redogörelse kommer inom kort! 

- Thomas Svanberg -
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Exkursionsreferat

Öland 13 – 15 oktober 2000
 

Öland, solens och vindarnas ö förknippar
man som fågelskådare nog med våren, då
hela Öland är en enda stor fågellokal. Öland
på hösten är inte mycket sämre, även om de
flesta flyttfåglar har lämnat ön. Det är nu  som
många spännande  rariteter finns på ön, det
gäller ”bara” att hitta dem. 
  På fredag morgon samlades 19 KOF:are med
Alf och Mary som ledare i två minibussar och
en husbil för gemensam färd till Södra Öland
för några dagars skådande.
  Vid Galtasjöns rastplats, mellan Karlshamn
och Ronneby blev det fikapaus, de som valde
att fika ute i det härliga höstvädret kunde
glädja sej åt en mindre hackspetts idoga
födosök i trädkronorna. De som fikade i
restaurangen gick miste om denna godbit. 
  Vidare mot Kalmar och bron till Öland  som
vi nådde vid middagstid. Hur många arter
skulle vi få se?  Det diskuterades och
gissades, från 80 till 100 var det vanliga
budet, svaret får vi på söndag.  
  Vårt mål på eftermiddagen var Stenåsabadet,
en campingplats som ligger inbäddad i löv-
och talldungar, en fin lokal för rastande
småfåglar. Innan vi kom dit stannade vi några

gånger och noterade  bl a  tranor, både
flygande och rastande och en hel del
småfåglar.
  Det som mest imponerade på oss när vi kom
fram till Stenåsabadet var det stora antalet
rödhakar och kungsfåglar, de fanns överallt.
Särskilt de små kungsfåglarna kunde studeras
på nära håll då de var totalt orädda. En flock
näpna stjärtmesar tilldrog sej också vårt
intresse.
  Då det började skymma lite var det dags att
åka till Ås vandrarhem där vi skulle tillbringa
två nätter. När vi kom fram var det dags för
den första rariteten, en kungsfågelsångare i ett
träd, precis intill vårt natthärbärge. Tyvärr fick
inte alla se den, då fågeln ständigt är i rörelse
och skymningen började övergå i mörker.
  Kungsfågelsångaren är en liten fågel, knappt
10 cm och förekommer normalt i östra Asien,
nu fick en del av oss nöjet att se den lilla
asiatiska gästen. 40 arter noterades första
dagen på Öland
  Nu var hela KOF-gänget komplett då Jan och
Aina i egen bil med husvagn kommit lite
tidigare, allt som allt 21 skådare från KOF
tyder på ett stort intresse för denna höstresa
till Öland.
  Efter ”incheckning” och lite uppfräschning
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var det dags att åka till restaurang Möllan i
Grönhögen  där vi avslutade dagen med
gemensam middag.
  Så var det lördag morgon och kl. 7.15 åkte
hela gänget till södra udden, som vanligt
mycket rödhake och kungsfågel i träd och
buskar. Plötsligt får vi se två flygande
”jordugglor” vid långe Jan, Sveriges högsta
och äldsta fyr. Men det var inga jordugglor
utan hornugglor! I flykten är dessa ugglor
ganska lika, men deras fina flyg-uppvisningar
uppskattades av oss. I övrigt sågs bl.a, svart
rödstjärt, en flock steglits med sina vackra
färger, sävsparv, gärdsmyg, svarthätta m.m.
  Mycket sjöfågel fanns också ute bland
revlarna i havet där skedand, snatterand,
bläsand, stjärtand och krickor höll till. En
större flock vitkindade gäss rastade också på
ängarna vid stranden.
  Så var det dags för en vandring i det vackra
höstvädret i södra lunden.
  Några sena ladusvalor noterades liksom
rödstjärt, en flock grönsiskor och ganska
mycket trastar. Inte så mycket rovfåglar, men
ormvråk, sparvhök och en överflygande
glada sågs.
  Rapport om att en taigasångare setts vid
Össby ca 1 mil från lunden gjorde att vi for
dit. Inte behövde vi leta efter taigasångaren,
ett pärlband av skådare från vägen till den
lilla träddungen där fågeln fanns gick inte att
missa. 
  Vad är då en taigasångare? Jo, en liten
lövsångarlik fågel ca 10 cm, med kraftigt långt
gulaktigt ögonbrynsstreck och dubbelt
vingband.
  Den kommer från taigan i Sibirien, den är
ständigt i rörelse och kan därför vara något
svårobserverad. Vi fick alla se den väldigt fint
där den flög mellan olika träd och buskar,

dock endast någon sekund åt gången, men det
räckte.
  Tänk, att en så liten gäst från Sibirien kan
locka storpublik, endast genom att visa sej
sekundsnabbt, säkert var där ca 300 personer
under några timmar som tittade på denna
soloartist.
  Efter uppvisningen gick vi ner till stranden
för att njuta av det sommarvackra vädret och
inta vår medhavda lunch. 
En liten tur till Gammalsby hamn, strax norr om
Össby inbringade pilgrimsfalk på en sten, en
bit ut från hamnen.
  Eckelsudde på den västra sidan av ön blev
vårt nästa mål med stora mängder ljungpipare
och kärrsnäppor. Enstaka ex av gluttsnäppa,
kustsnäppa, större strandpipare och sångsvan
fick vi se, men tyvärr inte den blåhake som
visade sej precis innan vi kom.
  Åter till den östra sidan och Stenåsabadet
där vi var dagen förut. En varfågel visade upp
sej fint i toppen på ett litet träd, i övrigt inte
mycket mer denna dag. Mycket tranor var i
rörelse på södra Öland, säkert såg vi 500 som
förberedde sin flytt söderut mot Spanien.
  Vi gör ett litet besök på Stenhusa Gård där
Naturbokhandeln finns med ett mycket stort
sortiment av fågelböcker, kikare och mycket
annat som en fågelskådare kan ha nytta av.
  Nu börjar det kvällas, varför vi kör till
Alvargården i Kastlösa för att äta middag.
Tjejen som tar emot oss blev nog lite
förskräckt när 21 hungriga KOF:are trampade
in i restaurangen. Det visade sej att hon var
ensam att klara av detta med beställning, ta
emot pengar och laga maten. Det blev ett
ganska segt restaurangbesök på ca två timmar
innan Carl-Magnus som sista gäst fick sin mat,
men maten var bra och till sist blev alla nöjda.
  Åter till vandrarhemmet i Ås efter en härlig
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dag och många arter. Antal arter? Jo, nu hade
vi tillsammans klarat av 88 arter, skulle vi
klara av 100? Morgondagen fick ge svaret.
  Söndag kl. 7.00. Dimman ligger tät över
ängarna runt vandrarhemmet och månen
lyser trolskt över det hela.
  Åter till södra udden där sikten är något
bättre. Det dröjer inte länge förrän vi får vara
med om en fågelrysare högt uppe i det blå. En
pilgrimsfalk försöker flera gånger attackera en
flock kajor, men kajorna är många och
undviker skickligt falkens angrepp. Så
småningom störtdyker hela flocken i ett
ljudligt vingbrus ner mot några småträd och
sätter sej i säkerhet. En ensam kaja hade haft
små möjligheter att klara falkens häftiga
angrepp. Falken då? Jo, den flög ner och
satte sej på en sten ute vid revlarna och
begrundade sin  missade frukost.
  Arter som tordmule, rödbena, bergand, små-
och storlom noterades, liksom överflygande
duvhök.
  Nu var det tid för morgonfika men inte fick
vi sitta i lugn och ro länge förrän Alf
rapporterade: mindre sångsvanar på väg. I
rad flög de vita svanarna och avtecknade sej
fint mot den vackra himlen innan de försvann
mot fastlandet. För några deltagare var det
förstagångsobs.
  Den mindre sångsvanen häckar inte i
Sverige, utan på den arktiska tundran, varför
sträcket vår och höst går mellan tundran och
övervintringsområdena i Västeuropa.
  Så var det åter dags för en liten tur i den fina
södra lunden med mycket småfågel. En sen
ärtsångare visade upp sej fint, men den
trevligaste arten var nog en ringtrast som alla
fick se. Ringtrasten häckar i de svenska
fjällområdena och passerar våra områden vår
och höst. Vill man se ringtrast är

Björkerödsområdet vid Kullaberg en säker
plats sista halvan i april, där de brukar rasta.
Åter tillbaka till vandrarhemmet för städning
av rummen och därefter klart för hemfärd. Jan
och Aina stannar ytterligare några dagar, inte
helt fel i det vackra oktobervädret.
  Efter ett litet stopp vid dammen i Grönhögen
med vigg, brunänder och en jagande
sparvhök, kör vi mot den sista lokalen, som är
Beijershamn, ett område strax söder om bron.
  Här får vi den sista arten på Öland för denna
gång, nämligen en spillkråka. Fick vi 100 arter?
Inte riktigt, men nästan, 99 blev det. Men det
viktigaste var tre fina dagar på Öland med ett
härligt höstväder och en fin stämning i
gruppen.
Så lämnar vi Öland och åker tillbaka genom
Glasriket i Smålands skogar mot Växjö,
Ljungby och är åter i Helsingborg mot
kvällningen. 
  Alf och Mary skötte som vanligt
arrangemanget på ett rutinerat och föredömligt
sätt. Ett stort tack från deltagarna!
  Det är onsdag förmiddag den 25 oktober och
jag har just avslutat mitt lilla reportage från
Ölandsresan när jag tittar ut genom fönstret
och ser en ringtrast som hoppar omkring på
gräsmattan. Vilken trevlig överraskning! Men
några koltrastar jagar iväg den och så flyger
den bort till grannens träd. Överraskningens
dag är ännu inte slut, utan på eftermiddagen
ser jag ytterligare två ringtrastar med sina
vackra vita halvmånar på bröstet, också
hoppande omkring på gräsmattan. Dessa fick
vara i fred lite längre, men även nu blir de
bortjagade av koltrastar. Vad lär man sej av
detta? Jo, att har man riktig tur, kan en skygg
och svårobserverad fågel ses hemma på några
meters håll från ett fönster.

- Lennart Johansson -



Fåglar i Nordvästskåne 4/00 19

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

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

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

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

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

Vår hemsida byterVår hemsida byter
skepnad !!skepnad !!

För Dig som är trogen besökare av vår hemsida
kommer det att ske ganska stora förändringar
vad gäller vår layout.
  Webbgruppen har ambitionen att hela tiden
ha vårt ansikte på webben levande. Inför det
nya året har vi därför jobbat om våra sidor
ganska radikalt. Bl.a. byter vi utseende på
första sidan, försöker strukturera upp vårt
innehåll på ett för oss användare enklare sätt
(tips emotses gärna) att hitta m.m. 
  Som Du kunnat läsa på annat ställe i detta
blad, drar vi också igång nya inventeringar och
“tävlingar”.

Inte nog med de! Vi kommer också att få en
egen domänadress: www.kof.just.nu 

Givetvis  kommer Du att hitta oss på den
gamla adressen också i fortsättningen. Vi
flyttar nämligen inte från den leverantör som
vi finns placerade på. Mer därom kommer Du
att hitta på just hemsidan..

Tyck till! Hör av Dig med synpunkter till
webbgruppen. Tack på förhand!

- Christer Strid -
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"Citatet"

bevingade ord från Ulriks bokhylla

"Från Edsviken har jag ett gruvligt minne av fågeln. En konservator hade frågat mig, om jag
kunde skaffa honom en gröngöling. Eftersom jag inte var äldre än fjorton år och skjutgalen,
lovade jag leverera varan.
Den gröne hamrade sig fram uppe i en ek invid vassar, bland vilka jag i häggblomningen brukade
håva in braxen. Ingen notis alls tog fågeln om den gänglige mänskliga gröngöling, som stod i
kobetet under eken och lade an med ett luftgevär. 
Timmermannen med klokt prövande näbben bara arbetade fridfullt med sitt (oaktat en viss stram
misstrogenhet vet sig ju arten stå väl till hos oss).
Jag hörde haglets lilla anslagssmäll mot den fullmatade kroppen. Och gröngölingen föll död till
marken. Fågeln var vacker som något mäktigt, i varje rustik detalj fint utarbetet och ju minst sagt
originellt, färgmassivt smycke.
Tre kronor uppbar jag i judaspengar."

Sven Rosendahl bekänner i sin bok "Från himmelens fåglar" och erinrar om att hoten mot
fåglarna - som individer eller arter -  ändrar karaktär från tid till annan. Luftgevär då,
kvicksilver sen, biotopförändringar nu... Men, låt oss inte bara gnälla. Det händer mycket
positivt inom området fågelskydd.
















































	Fåglar i NV-Skåne 2000
	Omslag
	Nr 1/00
	Nytt från KOF
	Sett sen sist okt-dec 1999
	Nytt från forskningskommittén
	Örninventeringen
	Ett litet axplock från KOF:s hemsida
	Inventering - Tornfalkar
	Föreningsaktiviteter
	Återfynd och kontroller
	Brev från ...
	Vem tar sig inte en gök ibland?
	Bevingade ord ...

	Nr 2/00
	Nytt från KOF
	Sett sen sist - jan-mars 2000
	Ny ordförande i föreningen
	KOF - en förening ... still going strong, del 1
	Biätarebesöket i Ängelholms järnvägspark
	Föreningsaktiviteter
	Återfynd och kontroller
	Saltholm, en betydelsfull ö i Öresund
	Kontroll av två färgmärkta fåglar
	Information från RC
	Hittarps rev med omgivningar
	Ett litet axplock från "våren" på vår hemsida
	Exkursionsreferat
	"Citatet"

	Nr 3/00
	Nytt från KOF
	Sett se´n sist observationer under april-juni 2000
	Reseberättelse Eilat 23-30 mars 2000
	Artlista

	KOF - en förening ... still going strong, del 2
	Oväntat besök i morgonkaffet
	Föreningsaktiviteter
	Exkursion till Marocko våren 2001
	Ett litet axplock från vår hemsida
	Exkusionreferat

	Nr 4/00
	Nytt från KOF
	Sett se´n sist observationer under juli - september 2000
	KOF - en förening ... still going strong, del 3
	Predation ett stort problem för Kullabergs holkhäckare
	Gotland till våren ?
	Föreningsaktiviteter
	Återfynd och kontroller
	Ett axplock från vår hemsida
	Exkursionsreferat
	Vår hemsida byter skepnad
	Citatet


	Fåglar i NV-Skåne 2000
	Fågelrapporten
	Ringmärkning i Hasslarp




