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Bild 1: Kattugglan (Strix aluco) - häckar med några par i Pålsjö naturreservat.
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Inledning
Att kunna upptäcka och ha bevakning på närmiljön - en miljö in på knuten där du känner dig
hemma - kan många gånger ha stor betydelse. Att du rör dig i ett välbekant område gör också att du
snabbt kan upptäcka avvikelser och förändringar när dessa dyker upp. Förändringar av både
positiv och negativ karaktär.
En miljö som jag ofta rör mig i är Pålsjö skog med angränsande områden. Det föll sig därför
ganska naturligt att fundera på hur det egentligen ligger till med fågellivet. Eftersom just fåglarna
inte inventerats på många år i detta område var valet ganska enkelt.
Redan tidigare hade jag haft planer på att inventera Pålsjö skog, men det var först år 2018 som
planerna såg ut att realiseras. Vi var då några skådarekompisar som började diskutera ett upplägg
för att få det hela i ett mera ”skarpt läge” under år 2019.
Vi insåg redan då att det vore intressant att eventuellt kunna göra en jämförelse med tidigare gjorda
studier i området. Ganska snabbt kom vi också fram till att göra en uppdelning och särskilja den
delen av Pålsjö skog som blev inventerad i slutet av 1930-talet. Mer därom hittar du längre fram.

Bild 2: Trana (Grus grus). Att få se och höra dessa ståtliga fåglar passera över reservatet - på sin väg upp mot
Hornborgasjön - är en härlig upplevelse. Bilden tagen vid Sofiero våtmark.
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Våtmarkerna ska kunna fungera som naturliga
reningsverk för näringsrikt vatten från bl.a.
åkrarnas dräneringsrör. De skapar även fina
livsmiljöer för fåglar, grodor, sländor m.fl. På
några av dessa våtmarker har också skapats
möjlighet till betesdrift för får och nötboskap.

Historik
Pålsjö skog har alltid varit ett populärt område
för ”strövtåg i naturen” och kanske då i första
hand för Helsingborgarna, men även inresta
besökare hittar gärna hit. Genom åren har
intresset ökat och på senare tid - inte minst ur
ornitologisk synpunkt och kanske främst tack
vare upptäckten av trädgårdsträdkrypare (en för
Sveriges del nyinvandrad art) – kommit att bli
mera känt utanför regionens gränser. Ett
”kändisskap” som också ökat trycket på miljön
med allt flera besökare.

Genom naturreservatet rinner Pålsjöbäcken och
Sofierobäcken. Dessa mynnar senare i Öresund.
Ett tidigare kulvertlagt flöde, har sedan några år
tillbaka fått komma i dager igen och rinner idag
i form av en liten bäck från en dagvattendamm
strax söder Maria Park och ned mot Pålsjö slott
där den ansluter till Pålsjö bäck. Ett mycket
positivt och uppskattat inslag i miljön.

Områdesbeskrivning
Historiskt sett bestod Pålsjö skog under 1700talet av ett öppet/halvöppet landskap, med
slåtteräng och betesmark. Under 1800-talet
förändrades landskapet radikalt genom
utdikning, vilket fick till följd att området
började anta nuvarande utseende.

Avgränsningar
Inventeringen omfattar en area på ca 130 ha av
naturreservatet total på 427 ha. I figur 1 (bilaga
1) redovisas omfattningen av inventeringsområdet. Detta innebär att vissa ”utskjutande”
delar i nordväst (Laröd och norrut) och norr
(strax söder om Larödvägen) inte tagits med i
inventeringen. När det gäller byggnader vid
Sofiero gård, Tinkarpsgården och Pålsjö gård
har endast arter som kunna iakttagas ”utifrån”
tagits med. För arter som kan tänkas häcka i och
på dessa gårdar kan alltså en del ha missats.

För att stärka skyddet för växter och djur och
samtidigt tillgodose allmänhetens behov av ett
tätortsnära rekreationsområde Pålsjö
naturreservatet den 19 april 2016.
Reservatet som har en total area på 427 hektar,
omfattar idag huvudsakligen av lövskog, som
till stora delar består av bok och ek. Skogen är
en naturskog med inslag av döda och fallna träd,
vilket främjar artrikedomen i området. Aktivt
skogsbruk för föryngring och ”återskapande”
sker regelbundet.

Där utöver har en särskild avgränsning gjorts
söderut - i en tänkt linje i väst-östlig riktning mellan Thalassa respektive Krematoriet.
Området söder om denna linje, sammanfaller
väl med en tidigare gjord studie av fågellivet av
Torsten Malmberg1 , huvudsakligen under åren
1938-40. En jämförande inventering2 gjordes
också här år 2019 av Gustaf Persson och Jimmy
Lindberg. Den senare inventering ska ses som

I områdets mellersta och norra delar finns större
ytor för odling av främst spannmål och
oljeväxter samt fodervall.

1

I reservatet har också nyskapats ett antal
våtmarker med större och mindre klarvattenytor
som samtidigt fungerar som fördröjningsdammar och vattenreservoarer.

2
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Torsten Malmberg (”Studier av häckfågelbeståndet i
Pålsjö skog Helsingborg” Vår fågelvärld Nr 3 1944.
Finns även publicerad på Kullabygden Ornitologiska
Förenings hemsida – www.kof.nu)
Persson&Lindberg (Häckfåglar i Pålsjö skog
våren/sommaren 2019, publ. Häckfåglar i Pålsjö skog
2019 Anser nr 1 2020)

komplement till det som redovisas i denna
sammanställning eftersom dessa delar även
ingår i Pålsjö naturreservat (anm. ”gränsdragningsproblem” kan föreligga för någon art,
varför möjlig dubbelräkning kan ha förekommit
i några fall).

iakttagelser gjorda under första halvåret 2020.
Dessa har i så fall redovisats som anmärkning i
artsammanställningen.
Inventeringsarbetet påbörjades i slutet av mars
och pågick fram till slutet av juni. Sporadisk
besök förekom för övrigt under större delen av
året och artlistan tar upp alla arter som setts
under 2019.

Inventeringsmetodik
Det inventerade området (se figur 1) har delats
upp i ett antal mindre delområden. Dessa
delområden har besökts vid ett flertal tillfällen.
Vid varje inventeringstillfälle noterades samtliga
fåglar som iakttogs enligt revirkarteringsmetoden3 (anteckningar gjordes av art, antal,
beteende mm och vid vissa tillfällen ”plottades”
även möjliga revir på karta.). Utöver detta
noterades även rastande, födosökande,
förbiflygande och sträckande fåglar. Under
inventeringsperiodens gång blev inriktningen
fokuserad mera på att konstatera häckningsframgångar – d.v.s. matande fåglar, bo eller
ungar som iakttogs. Det slutliga målet vara att
om möjligt fastställa häckningskriterier enligt
följande (närmare förklaringar, se bilaga 2):

Det planerade inventeringsområdet delades upp
i ett antal mindre delområden (främst de med
”mycket skog”), i huvuddrag Kungshultsskogen, Sofiero/Tinkarp samt Pålsjö gård/
Thalassa. Varje delområde besöktes sedan 8-10
gånger under inventeringsperioden. Uppskattad
inventeringstid ca 140 timmar, därtill
tillkommer de sporadisk besöken både före och
efter.
Totalt gjordes alltså drygt 30-talet besök med
varierande längd men med ett genomsnitt på ca
4 timmar/inventeringstillfälle. Totalt iakttogs
112 arter. Av dessa bedömdes som säkert
häckande (kategori 1) 40 st, sannolik häckande
(kategori 2) 10 st och möjligt häckande
(kategori 3) 6 st. Tre arter har bedömts påbörjat
häckning men misslyckats, troligen p.g.a.
störningar (se nedan).

1. Säkerställd häckning
2. Sannolik häckning
3. Möjlig häckning

För närmare förklaring av kriterierna se bilaga 2
och i tabell 2 återfinns även en sammanställning
över respektive art och kriterier.

Resultat av inventeringen
Sammanställningen grundar sig i första hand på
mina och Björn Ekelunds observationer gjorda
under 2019, med vissa kompletterande
iakttagelser av Gustaf Persson. Dessutom har
uppgifter hämtats från Artportalen4 för samma
tidsperiod för att fånga upp andra observationer.
För vissa specifika arter har också kompletterande noteringar gjorts i samband med
3
4

Flest par svarade ringduva för (26-28 par), följt
av gransångare (25 par) och koltrast (24 par).
Arter som häckade med förvånansvärt få par
och som kanske förväntats vara fler var t.ex.
stare (8 par), trädpiplärka (2 par) svartvit
flugsnappare (3 par) och stenknäck (1 par).

Naturvårdsverket (Revirkartering, generell metod
Version 1:1: 2003-04-04)
SLU Artdatabanken, https://www.artportalen.se

Saknades helt ”som häckare” gjorde bland
annat arter som grå flugsnappare (sågs endast
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födosökande vid något tillfälle), näktergal som
endast hördes tillfälligt sjunga någon dag och
gulärla. Andra förväntade arter - som saknades var entita (sågs i det södra inventeringsområdet5) och också röd glada, rapphöna, svartmes
och nötskrika bör räknas till denna kategori.

området sågs 23 arter under år 2019 som klassas
som rödlistade (se tabell 1 nedan). Av dessa
bedömdes minst 12 arter uppfylla någon av
kriterierna för häckning.
Tabell 1: Sammanställning över de rödlistade arter som
setts år 2019
Art

Bild 3: Björktrasten (Turdus pilaris) tillhör numera de
rödlistade arterna.

Området har även en rik fauna och flora i övrigt,
med t.ex. en fast stam av rådjur. Övriga
däggdjur som kan ses mer eller mindre frekvent
är rödräv, grävling, ekorre, fälthare, vildkanin,
ett flertal fladdermöss (varav flera arter är
rödlistade), gnagare och mårddjur. Runt
våtmarkerna trivs ett flertal arter av sländor och
ett rikt liv av fjäril och andra insekter förekommer. För dig som är intresserad av att botanisera
finns det goda möjligheter till en rik variation.

EN

Tornseglare

EN

Backsvala

VU

Bläsand

VU

Gråtrut

VU

Havstrut

VU

Hussvala

VU

Stare

VU

Björktrast

NT

Drillsnäppa

NT

Duvhök

NT

Fiskmås

NT

Gravand

NT

Grönsångare

NT

Gulsparv

NT

Havsörn

NT

Kråka

NT

Mindre hackspett

NT

Skrattmås

NT

Strandskata

NT

Svartvit flugsnappare

NT

Ärtsångare

NT

VU=Sårbar

Av särskilt intresse är observationer som gjorts
rödlistade arter. Redovisningen utgår från den
senaste uppdateringen "Rödlistade arter i
Sverige 2020"6 Rödlistningen bedömer arters
risk att minska så kraftigt att de kan dö ut. I

6

Grönfink

EN=Starkt hotad

Rödlistade arter

5

Kriterier

NT=Nära hotad

Skydd och åtgärder
Under den tid man spenderar i inventeringsområdet funderar man givetvis då och då på vad
som skulle kunna göras bättre för att hjälpa och
på så vis förbättra för den så välbehövliga

Persson&Lindberg (Häckfåglar i Pålsjö skog
våren/sommaren 2019, publ. Häckfåglar i Pålsjö skog
2019 Anser nr 1 2020)
SLU Artdatabanken, ISBN (tryck): 978-91-87853-548 (pdf): 978-91-87853-55-5, publ år 2020
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naturmiljön som vi trots allt har förmånen att ha
så här in på knutarna.

med att denna växtlighet finns - eftersom det
skapar bra häckningsförutsättningar och skydd
för vissa fågelarter (gråhakedopping, rörhöna,
sothöna m.fl.) - men den får som sagt inte ta
över helt. Det är därför mycket viktigt att hålla
klarvattenytorna och se till att regelbundet göra
insatser för att begränsa växtligheten.

Hjälp med häckningsplatser
Även om man medvetet lämnar kvar en del
gamla träd - med mycket naturliga håligheter minskar/försvinner tyvärr tillgången till
lämpliga bohål för t.ex. kattuggla, skogsduva,
stare, talgoxe, blåmes m.fl. hålhäckande arter.
Att sätta upp holkar brukar oftast omgående
uppskattas som ett lämplig alternativ. I detta
sammanhang bör man tänka på att uppföljning
och underhåll av dessa holkar är ett måste.
Tyvärr finns det allt för många holkar kvar
(uppsatta sedan tidigare) som mer eller mindre
är ”utdömda” eftersom de saknar tak, bottnar
mm.
Att om möjligt kunna skapa någon from av
konstgjorda bobrinkar till backsvalorna skulle
också vara mycket önskvärt. Förslagsvis i
anslutning till eller på någon av de större
våtmarkerna inom området. Ett lämpligt ställe är
t.ex. Sofiero våtmark. Andra alternativ är i
kanten på någon bäckfåra.

Ängs-/betesmark
På flera ställen inom reservatet finns större
hagar och ängar där det bedrivs bete med får
och nötkreatur. Ett mycket uppskattat inslag
både för oss människor men även för
insektsätande fåglar är detta en tillgång. Det är
mycket viktigt att denna betesdrift fortgår
löpande för att hålla dessa ytor öppna. Viktigt är
också att betet påbörjas så fort detta är möjligt
på våren.

Bild 4: Ringduva (Columba palumbus) är en vanligt
förekommande art.

Skogen
Skogen måste skyddas och bevaras inte minst
för mångfaldens skulle. Visst föryngringsarbete
måste ske och även gallring och säkerhetshöjande åtgärder (risk för fallande grenar och
träd) måste kontinuerligt göras. Viktigt är dock
att detta görs på tider av året då störningar kan
minimeras. Tyvärr har det då och då förekommit
högst olämpliga åtgärder i samband med
häckningstider, t.ex. avverkat virke har legat
kvar för länge och inte transporterats bort förrän
häckningssäsongen börjat.

Våtmarksytor
Tyvärr har flertalet av våtmarksområden en
tendens att allt för snabbt växa igen. Speciellt
sker detta då vattenståndet minskar i dessa
områden och även till viss del torkar ut helt.
Framförallt är det bladvass och kaveldun som
”tar över”. Det är givetvis till viss del positivt
8

Störningar

Så t.ex. finns en fast stam med rådjur. Bland
större däggdjur i övrigt kan t.ex. nämnas ekorre,
fälthare och räv. Åtta arter fladdermöss har
påträffats, varav två är rödlistade7.

Pålsjö skog - och även större delen av reservatet
i övrigt - är ett mycket omtyckt område för både
promenader, löpning, uteverksamhet av
förskolor och skolor, rastning av hundar, ridning
mm och alla möjligheter finns för att så ska
fortgå.

Runt de många småvattnen i reservatet ges goda
betingelser för arter som är knutna till denna typ
av biotop, t.ex. sländor och tycker du om
humlor eller fjärilar ska du också kunna få detta
intresse väl tillgodosett.

Några saker jag uppmärksammat som kan ha
viss negativ påverkan och kan hänföras till
denna rubrik är bl.a.:


Hårt slitage på vissa delar i framför allt
skogen där t.ex. förskolorna har sin
uteverksamhet



Lösa hundar förekommer ofta i
reservatet (tydligare regler måste finnas
anslagna, t.ex. på informationstavlorna)



Vissa stigar upptrampade av hästar (här
kan det vara lämplig med viss ”översyn”
för eventuella åtgärder)

Tack till
Där inget annat anges är uppgifterna baserade
på egna iakttagelse. Ett stort tack till Ingrid och
Björn Ekelund, Gustaf Persson och min familj
som välvilligt hjälp till i inventeringsarbetet
med iakttagelser och synpunkter.

Fauna och flora i övrigt
Området har ett varierat djur- och växtliv och
beroende på i vilken del av reservatet du
befinner dig, ges det möjlighet att även
upptäcka annat än enbart fåglar.

7

Calluna AB, 2013. Naturinventering av Pålsjö skog
med omgivning 2013. Fladdermöss, vedlevande
insekter, mollusker, grod- och kräldjur, mossor och
lavar.

Bild 5: ”Praktisk naturkunskap” kan tyvärr ibland vara av ondo. Här en bild från Sofiero våtmark våren
2019 då 60-70 personer vistades samtidigt i(!) våtmarken.
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Tabell 2: Häckande fågelarter i inventeringsområdet 2019 (*/ häckning misslyckad p.g.a. störningar).

Säkerställd häckning
Kriterier 1
Antal par
Art
Gräsand
5
Mindre strandpipare
1*
Ormvråk
2-3
Ringduva
26-28
Skogsduva
6
Kattuggla
2
Större hackspett
5
Sånglärka
4
Ladusvala
8
Hussvala
7
Sädesärla
7
Gärdsmyg
20
Järnsparv
6
Rödhake
18
Rödstjärt
13
Björktrast
8
Koltrast
24
Taltrast
6
Gransångare
25
Törnsångare
4
Lövsångare
15
Svarthätta
20
Svartvit flugsnappare
3
Talgoxe
20
Blåmes
18
Nötväcka
6
Trädkrypare
4
Trädgårdsträdkrypare
1-2
Kråka
7
Skata
5
Kaja
8
Stare
8
Pilfink
4
Gråsparv
4
Bofink
18
Grönfink
4
Steglits
2-3
Hämpling
3
Stenknäck
1
Gulsparv
2
40 arter
350-354
par

Sannolik häckning
Kriterier 2
Antal par
Art
Tofsvipa
3
Gök
2
Gröngöling
1
Mindre hackspett
1-2
Trädpiplärka
2
Trädgårdssångare
5
Ärtsångare
4
Härmsångare
3
Grönsångare
4
Svart rödstjärt
1

10 arter

26-27
par
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Möjlig häckning
Kriterier 3
Antal par
Art
Gravand
1*
Strandskata
1*
Sparvhök
1-2
Kärrsångare
1
Kungsfågel
1
Domherre
1

6 arter

6-7
par

Observerade fågelarter i inventeringsområdet 2019
Mindre sångsvan Cygnus columbianus

Bläsand Anas penelope

2 ex sågs sträcka SV, Tinkarps gård, 10
november.

Rastade tillfälligt i Sofiero våtmark och lilla
dammen öster om Sofiero slott under oktoberdecember månader.

Bläsgås Anser albifrons
Snatterand Anas strepera

Bl.a. sågs 65 ex på sträck söderut den 14 mars
vid Sofiero våtmark.

4 ex sågs tillfälligt rasta vid Sofiero våtmark
den 12 september.

Grågås Anser anser
Kricka Anas crecca

Ses i stort sätt året om, främst sträckande men
också som rastande vid Sofiero våtmark och vid
”CW-dammen” (se bilaga 1). Häckar närmast på
lokaler strax nordost om området.

Iakttagen rastande vid något tillfälle i augusti.

Gräsand Anas platyrhynchos (kriterie 1 – 5 par)
Ses regelbundet i stort sätt alla våtmarkerna i
området. Arten blir hårt ansatt av predatorer,
men lyckad häckning kunde konstateras bl.a. i
”CW-dammen” (se bilaga 1) samt ytterligare i
ett par av dammarna, där ungar iakttogs.

Vitkindad gås Branta leucopsis
Observerades i första hand under
sträckperioden, med bl.a. ca 3000 ex som på
sträck passerade österut vid Tinkarpsgården den
20 maj.

Kanadagås Branta canadensis
Kan ses större delen av året då den passera över
området för att rasta i Öresund. Sågs bl.a. med
35 ex den 30 december.

Gravand Tadorna tadorna (kriterie 3 - 1 par)
Minst ett par och periodvis ytterligare några
individer av arten har regelbundet uppehållet sig
vid Sofiero våtmark. Trots att biotop kan
betraktas som lämplig har ingen häckning
konstaterats. Möjligen kan ett eventuellt
häckningsförsök påbörjats men misslyckats
p.g.a. av störningar i samband med
skolundervisning i våtmarken. Rödlistning NT.

Bild 6: En av gräsandskullarna (Anas platyrhynchos).
Denna sågs i "CW-dammen".
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Storskrake Mergus merganser

Brun kärrhök Circus aeruginosus

Sågs förbiflygande vid några tillfällen, bl.a. ett
par vid Sofiero våtmark den 26 december.

Ses regelbundet under sträcket vår och höst.
Under häckningsperiod ses arten periodvis
födosöka i området. Häckande par finns i
angränsande område till reservatet.

Storskarv Phalacrocorax carbo
Passerar regelbundet över området och ses
tidvis födosöka inne i Mariastaden i en del av de
större dammarna, där t.ex. guldfisk och gräskarp
kan fångas.

Blå kärrhök Circus cyaneus
En sträckande hane sågs den 11 april vid Sofiero
våtmark.

Gråhäger Ardea cinerea
Födosöker regelbundet i samtliga våtmarker och
dammar. Som mest har 3-5 ex iakttagits
samtidigt.

Havsörn Haliaeetus albicilla
Ses ganska regelbundet passera över området i
stort sätt under hela året.

Bivråk Pernis apivorus
Ses i första hand på vår-/höststräck, främst i
maj och augusti.

Bild 7: Ormvråk (Buteo buteo). Detta är en av de
häckande individerna år 2019.

Röd glada Milvus milvus

Ormvråk Buteo buteo (kriterie 1 - 2-3 par)

Ses regelbundet i reservatet i samband med
födosök. Trots att lämpliga häckningsbetingelser finns, konstaterades ingen häckning.
Häckade för några år sedan vid Kungshults
sjukhem. Boet föll dock ner i samband med en
kraftig höststorm och någon ny etablering tycks
inte ha skett, i vart fall inte i detta område.
Förekommer dock häckande strax utanför
reservatet med minst 2 par.

Vanligt förekommande i samband med sträck
vår och höst, men ses även resten av året.
Åtminstone två, möjligen tre fasta revir
(Kungshultsskogen, Sofieroskogen och NO
Pålsjö slott), varav bo med ungar konstaterades i
minst ett av dessa, men ytterligare ungfåglar
sågs regelbundet under sensommaren.

Sparvhök Accipiter nisus (kriterie 3 - 1-2 par)
Ses regelbundet under i stort sätt hela året, dock
främst under sträcktid. Arten svårinventerad,
men allt tyder på häckning med åtminstone ett
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troligen två par i Kungshultsskogen respektive
Sofieroskogen.

aktiviteter i samband med skolundervisning.
Rödlistning NT.

Duvhök Accipiter gentilis

Mindre strandpipare Charadrius dubius
(kriterie 1 – 1 par)

Observerades födosökande vid några tillfällen
under året. Sågs även vid någon tidpunkt under
häckningstid, dock inget som tyder på att en
eventuell häckning skulle skett i reservatet.

Ett par påbörjade häckning i Sofiero våtmark.
Tyvärr misslyckades paret och häckningen
spolierades då boet troligen blev söndertrampat
p.g.a. mänskliga aktiviteter i samband med
skolundervisning.

Fiskgjuse Pandion haliaetus
Sågs vid några tillfällen under sträckperioden,
främst i april-maj.

Ljungpipare Pluvialis apricaria
Bl.a. 50 ex sträckande söderut över Sofiero
våtmark den 1 november.

Lärkfalk Falco subbuteo
Sågs bl.a. födosöka vid Sofiero våtmark 17 juni.
Eventuellt häckar arten i de NV delarna av
reservatet, dock i så fall utanför det inventerade.

Tofsvipa Vanellus vanellus (kriterie 2 – 3 par)
Ses i första hand rasta på de odlade fälten och i
våtmarkerna. Eventuellt kan något/några par
häckat eller i vart fall påbörjat häckning 2019.
(Anm. Glädjande konstaterades häckning 2020 i
Sofiero våtmark, där minst två par har hållit till.
Ytterligare något par kan ha häckat på åker
sydost om Sofieroskogen).

Tornfalk Falco tinnunculus
Ses regelbundet födosöka i området, främst i de
uppodlade delarna. Häckar närmast på
bebyggelse inne i Maria Park. Har tidigare
häckat strax öster om Sofiero slott i hålighet i
träd, men är försvunnen därifrån sedan några år
tillbaks. (Anm. År 2020 iakttogs minst 3
ungfåglar i en fönsternisch inne i Maria Park).

Morkulla Scolopax rusticola
Något enstaka ex sågs i februari i Sofieroskogen
och vid Sofiero våtmark.

Trana Grus grus

Grönbena Tringa glareola

Ses passera under sträcktid.

Rastade under vårsträcket i Sofiero våtmark vid
några tillfällen i mitten av maj, som mest 3 ex.

Strandskata Haematopus ostralegus (kriterie 3 –
1 par)

Skogssnäppa Tringa ochropus

Ses ganska regelbundet i området. Under våren
sågs strandskator rastande, då i första hand vid
Sofiero våtmark där även häckning troligen
påbörjades men som avbröts p.g.a. mänskliga

Sågs rasta i bl.a. Sofiero våtmark och i biflöde
till Pålsjö bäck under vår och höst.
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Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

Ringduva Columba palumbus (kriterie 1 – 26-28
par)

Ses större delen av året rastande och
födosökande i anslutning till våtmarkerna och
de uppodlade områden. Bl.a. sågs ca 600 ex
rasta den 13 april vid Sofiero våtmark.

En av de vanligaste häckfåglarna och är spridd i
hela reservatet. Antalet par kan vara lite svårt att
uppskatta eftersom även många icke häckande
individer uppehåller sig/födosöker i främst
”bokskogsdelarna”.

Fiskmås Larus canus
Ses regelbundet rasta i t.ex. Sofiero våtmark,
där det vid flera tillfällen kunde ses upp mot 750
ex samtidigt. Födosöker för övrigt i området
året om.

Gök Cuculus canorus (kriterie 3 – 2 par)
Par noterades i sydvästra delarna av området i
början av juni och kan ”tillhöra” det södra
området också8. I övrigt hördes individer
ropande vid flertalet tillfällen i övriga delar.
Svårinventerad art.

Silltrut Larus fuscus
Sågs rasta vid några tillfällen i slutet av april i
Sofiero våtmark (se även nedan).

Kattuggla Strix aluco (kriterie 1 – 2 par)
Hörs regelbundet ropa i stort sätt året om.
Åtminstone 2 olika revir finns inom området.
Ett par häckade i holk i Drömskogen, Thalassa,
där 3 ungar kunde ringmärkas. (anm. för år
2020 har minst tre häckningar och åtminstone
16 flygga ungar setts, varav två kullar med 6
ungar i respektive kull!).

Atlantsillstrut Larus fuscus graellsii)
4 ex sågs rastande i Sofiero våtmark 23 april
(Stefan Siwersson).

Gråtrut Larus argentatus
Ses regelbundet rasta i främst Sofiero våtmark,
som mest 145 ex den 25 april. Sågs också tidvis
födosöka i övriga småvattnen och på de odlade
fälten i området.

Nattskärra Caprimulgus europaeus
Sågs tillfälligt rasta i Kungshultsskogen den 21
maj (muntlig uppgift).

Havstrut Larus marinus

Tornseglare Apus apus

Sågs rasta vid några tillfällen i Sofiero våtmark.

Ses i första hand födosöka. Häckar sannolik i
byggnaderna i bl.a. Maria Park.

Skogsduva Columba oenas (kriterie 1 – 6 par)
Kan i stort sätt ses året runt i naturreservatet.
Häckar i första hand i den ”äldre skogen” där
lämpliga bohål går att finna, t.ex. Sofieroskogen
och Pålsjö skog.

8
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Persson&Lindberg (Häckfåglar i Pålsjö skog
våren/sommaren 2019, publ. Häckfåglar i Pålsjö skog
2019 Anser nr 1 2020)

Större hackspett Dendrocopos major (kriterie 1

Sånglärka Alauda arvensis (kriterie 1 – 4 par)

– 5 par)

Förekommer sparsamt. Endast några par häckar,
på eller i anslutning till de uppodlade områdena
runt Sofiero våtmark, Tinkarpsgården och Pålsjö
gård.

Den vanligaste förekommande hackspettarten.
Finns över hela området året om. Bo och/eller
ungar noterats på flera ställen, bl.a. i
Kungshultsskogen, Sofieroskogen och runt
Thalassa.

Ladusvala

Hirundo rustica (kriterie 1 – 8 par)

Födosöker regelbundet i området. Häckade
närmast vid Pålsjö gård. Eventuellt även med
något eller några par på Sofiero gård och
Tinkarpsgården. (Anm. Antalet häckande par
något osäkert eftersom ingen inventering är
gjord runt och i gårdsbyggnaderna).

Backsvala Riparia riparia
Ses då och då födosöka i området. Tyvärr finns
inga lämpliga biotoper för häckning (Anm. Se
under rubriken ”Skydd och åtgärder” ovan).

Hussvala Delichon urbica (kriterie 1 – 7 par)
Observerad regelbundet födosökande i området.
Häckning knuten främst till bebyggelse utanför
inventeringsområdet. Några par häckar vid
Pålsjö gård och Tinkarpsgården. (Anm. Antalet
häckande par något osäkert eftersom ingen
inventering är gjord runt och i gårdsbyggnaderna). Rödlistning VU.

Bild 8: Större hackspett (Dendrocopos minor) vid sitt
boträd.

Mindre hackspett Dendrocopos minor (kriterie 2
– 1-2 par)

Observerades i ett par delområde under vår och
sommar, bl.a. vid lilla dammen Sofiero, där den
troligen också häckat. Ytterligare något par
iakttogs längre söderut mot Thalassa.
Rödlistning NT.

Trädpiplärka Anthus trivialis (kriterie 2 – 2 par)
Endast sparsamt observerad. Två revir
noterades, i Kungshultsskogen och vid Sofiero
våtmark.

Gröngöling Picus viridis (kriterie 2 – 1 par)

Ängspiplärka Anthus pratensis

I vart fall ett par har setts regelbundet. En
möjlig häckning, baserad på observationer
gjorda i juli vid Tinkarpsgården.

Ses tillfälligt rasta i området under sträckperioden, bl.a. vid Sofiero våtmark.
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Sidensvans Bombycilla garrulus

Näktergal Luscinia luscinia

Ses tillfälligtvis födosöka inom området under
vintermånaderna.

1 ex hördes tillfälligtvis sjunga den 23 maj och
3 juni.

Gulärla Motacilla flava

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus (kriterie 1 –
13 par)

Bl.a. 2 ex av den nordliga rasen födosökte den 9
maj vid Sofiero våtmark. Trots att området kan
betraktas som lämpligt häckningsbiotop, inget
som tyder på häckning. På samma lokal rastade
också ca. 100 ex den 22 augusti.

Ganska allmän i hela inventeringsområdet och
flygga ungar sågs på flera ställen.

Sädesärla Motacilla alba (kriterie 1 – 7 par)
Förekommer med flera par över hela område.
Gärna i närheten av våtmarkerna.

Forsärla Motacilla cinerea
Sågs vid något enstaka tillfällen rasta i området,
eventuellt kan övervintring ha skett. (Anm.
2018 observerades ungfåglar i anslutning till
Sofierobäcken).

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes (kriterie 1 –
20 par)
Bild 9: Rödstjärt (Phoenicurus phoenicurus), hane. Arten
ganska vanligt förekommande.

Återfinns över hela området och är vanligt
förekommande främst i delarna med skog. Bon
återfanns i bl.a. rotvältor, på trädstammar och i
hålighet i träd.

Svart rödstjärt Phoenicurus ochruros (kriterie 2
– 1 par)

Par observerad vid Pålsjö gård under häckningstid (muntl. KG Tollgref). (Anm. Även år 2020
sågs ett par regelbundet i området runt gården.
Arten ses också årligen i Mariastaden).

Järnsparv Prunella modularis (kriterie 1 – 6 par)
Arten spridd över hela området och ett flertal
permanenta revir fanns.

Stenskvätta Oenanthe oenanthe

Rödhake Erithacus rubecula (kriterie 1 – 18 par)

Sågs i samband med sträckperiod vår och höst.
Trots att det finns lämpliga häckningsbiotoper,

Jämnt spridd med par i hela området och
ungfåglar sågs på många platser under
sensommaren.
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t.ex. vid Sofiero våtmark, inga tecken på någon
häckning.

Trädgårdssångare Sylvia borin (kriterie 2 – 5 par)
Arten förekommer i samma biotop som
svarthättan, men inte alls i lika stor omfattning.

Buskskvätta Saxicola rubetra
Sågs födosöka i början av maj månad vid
Sofiero våtmark. Även om lämplig biotop finns,
inga tecken på att det skulle förekomma någon
häckning.

Svarthätta Sylvia atricapilla (kriterie 1 – 20 par)
Svarthätta var jämte gransångare den klart
dominerande sångaren. Fanns spridd över i stort
sätt hela området.

Rödvingetrast Turdus iliacus

Ärtsångare Sylvia curruca (kriterie 2 – 4 par)

Iakttogs i samband sträckperioden vår och höst.

Arten ses i första hand i buskage och trädridåer i
området. Första observationen gjordes den 9
maj. Rödlistning NT.

Taltrast Turdus philomelos (kriterie 1 – 6 par)
Arten förekommer spridd i hela reservatet,
främst i Kungshults- och Sofieroskogen.

Törnsångare Sylvia communis (kriterie 1 – 4 par)
Sågs på flera platser, företrädesvis i nära
anslutning till det odlade delarna av området.

Dubbeltrast Turdus viscivorus
Ett exemplar sågs födosöka i Sofieroskogen den
19 april (Liselotte Andersson).

Härmsångare Hippolais icterina (kriterie 2 – 3
par)

Sparsamt förekommande i hela reservatet.
Noterades med permanenta revir bl.a. i
Kungshultsskogen, vid Maria Park och i
Sofieroskogen.

Koltrast Turdus merula (kriterie 1 – 24 par)
En art som var väl representerad över hela
området och som tycktes ha goda häckningsframgångar och ungfåglar kunde noteras på ett
flertal platser.

Gransångare Phylloscopus collybita (kriterie 1 –
25 par)

Björktrast Turdus pilaris (kriterie 1 – 8 par)

Sågs redan de första dagarna i april. Arten är en
av de vanligast förekommande sångarna och
häckar regelbundet.

Ses regelbundet året runt. Antalsmässigt har en
viss nedgång märkts de senaste åren. Häckar
fortfarande på flera platser inom området, bl.a.
vid Sofiero slott, Pålsjö gård och Gretas stuga,
Thalassa samt i anslutning till de olika
våtmarksytorna/dammarna . Rödlistning NT.

Lövsångare Phylloscopus trochilus (kriterie 1 –
15 par)

Den första lövsångaren hördes sjunga 23 april
varefter det fylldes på med ytterligare individer.
Spridd över hela området.
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Taigasångare Phylloscopus inornatus

Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
(kriterie 1 – 3 par)

Ett ex sågs födosöka i skogspartiet SO Sofiero
den 2 oktober (Jonas Lillvik).

Förvånansvärt sparsamt förekommande, trots
massor med lämpliga boplatser. Endast någon
enstaka häckning konstaterad (Anm. om man
jämför artens förekomst ett antal år tillbaks, har
den minska betydligt). Rödlistning NT.

Grönsångare Phylloscopus sibilatrix (kriterie 2 –
4 par)

Sågs sparsamt främst i Kungshultsskogen och
skogsområdet sydost Sofiero slott. Företrädesvis
höll arten till i bokskogen, även om en del
återfanns i andra lövskogsområden. Rödlistning
NT.

Mindre flugsnappare Ficedula parva
1 ex hane stannade tillfälligt till under ett dygn i
Kungshultsskogen den 21 maj.

Kärrsångare Acrocephalus palustris (kriterie 3 –

Entita Poecile palustris

1 par)

Hördes sjunga vid Pålsjö kyrkogård den 7 april
(Fredrik Blomqvist m.fl.)

Hördes och sågs tillfälligt i början av juni
månad i området runt Thalassa. (Anm. Sågs
även i det angränsade södra området9).

Blåmes Cyanistes caeruleus (kriterie 1 – 18 par)
Allmänt förekommande hela året och häckar på
ett flertal platser främst i naturliga håligheter
men även holkar och på byggnader.

Kungsfågel Regulus regulus (kriterie 3 – 1 par)
Iakttagen på ett par olika platser inom
inventeringsområdet, i Kungshultsskogen
respektive Sofieroskogen.

Brandkronad kungsfågel Regulus ignicapilla
Arten sågs vid några tillfällen i det angränsande
södra område. Omständigheterna skulle kunna
tyda på ”som möjlig häckare”10. (Anm. 2020
hördes en individ sjunga i Sofieroskogens
nordöstra delar).

Grå flugsnappare Muscicapa striata

Bild 10: Talgoxen (Parus major) uppskatta gärna
om det finns en ledig holk att häcka i.

Sågs födosöka i närheten av Sofiero slott vid i
början av juni månad (Thomas Svanberg m.fl.).

Talgoxe Parus major (kriterie 1 – 20 par)

9

Persson&Lindberg (Häckfåglar i Pålsjö skog
våren/sommaren 2019, publ. Häckfåglar i Pålsjö skog
2019 Anser nr 1 2020)
10 Se ovan.

Vanlig hela året med jämn spridning i reservatet,
dock främst i skogsområdena. Tacksam häckare
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i uppsatta holkar, men utnyttjar även naturliga
håligheter.

Stjärtmes Aegithalos caudatus
Sågs födosöka i lämplig miljö. Förmodas häcka
med något par inom området, dock inget som
kunna konstateras i samband med inventeringen. Bl.a. sågs ett par regelbundet runt Gretas
stuga, Thalassa (Anm. Bo har tidigare år hittats i
bl.a. Kungshultsskogen).

Nötväcka Sitta europaea (kriterie 1 – 6 par)
Inledningsvis under inventeringsperioden
förekom nötväckan på många ställen. Efter hand
som häckningen fortskred blev arten något mera
anonym. Arten finns dock i stort sätt spridd i
alla skogsområdena.

Bild 11: Trädgårdsträdkrypare (Certhia brachydactyla).
En art som "tillhör" Pålsjö skog och naturreservatet.

Nötskrika Garrulus glandarius

Trädkrypare Certhia familiaris (kriterie 1 – 4 par)

1 ex födosökte i Pålsjö 13 mars (Mona
Hansson).

Är mera utspridd över området än trädgårdsträdkrypren, men samtidigt förekommer kraftig
konkurrens på vissa ställen. Misstanke finns att
hybridisering, dvs. korsning mellan arterna, kan
förekomma.

Kråka Corvus corone (kriterie 1 – 7 par)
Arten förekommer allmänt spridd över hela
området och ett flertal par häckar också, kanske
upp mot 6-8 par. Arten är en stor predator.
Rödlistning NT.

Trädgårdsträdkrypare Certhia brachydactyla
(kriterie 1 – 1-2 par)

Trädgårdsträdkryparen är kanske den mest
“exklusiva” arten i reservatet!? Är sen
invandrare till Sverige, med ett fast bestånd
inom naturreservatet, kanske det enda i Sverige
för övrigt. Förekommer öster om Sofiero slott
med åtminstone en säkerställd häckning, men
förmodligen ytterligare något par som häckat.
Sågs även på andra ställen inom det inventerade
området och i angränsande inventeringsområde
söder om11.

Korp Corvus corax
Ett par påbörjade bobygge i Sofieroskogen
tidigt på säsongen, men boet blåste ner. Häckade
troligen norr om inventeringsområdet istället.

2019 Anser nr 1 2020) och Persson, Gustaf –
”Trädgårdsträdkryparen – en studie kring artens
förekomst i Sverige 1983-2019”. publ år 2020, Anser
nr 2 2020.

11 Persson&Lindberg (Häckfåglar i Pålsjö skog
våren/sommaren 2019, publ. Häckfåglar i Pålsjö skog
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Råka Corvus frugilegus

Bofink Fringilla coelebs (kriterie 1 – 18 par)

Inga boplatser inom inventerat område. Häckar i
närheten av bebyggelse vid Kungshults vårdboende och inne på Maria Park. (Anm. År 2020
finns fyra ”kolonier”, en vid Kungshults
vårdboende och tre olika inom Maria Park).

Sågs regelbundet från slutet av februari månad.
Förekommer som häckare i hela orådet och
tillhör en av de mera vanliga.

Bergfink Fringilla montifringilla
Ses regelbundet under främst vintermånaderna.
Som mest iakttogs ca 2 000 ex i Sofieroskogen
den 20 febr.

Kaja Corvus monedula
Arten häckade spridd över hela området där
lämpliga hålutrymmen finns. Uppskattar gamla
träd där mycket bohål finns. Arten även knuten
till den äldre bebyggelsen.

Steglits Carduelis carduelis (kriterie 1 – 2-3 par)
Denna färggranna fågel är lite av en doldis och
par i lämplig miljö har noterats bl.a. vid ”lilla
dammen” Sofiero.

Skata Pica pica (kriterie 1 – 5 par)
Förekommer i hela reservatet, dock i första hand
i utkanterna av skogsområdena och i
trädridåerna samt i anslutning till bebyggelse.

Stare Sturnus vulgaris (kriterie 1 – 8 par)
Som häckfågel ses staren förhållandevis
sparsamt, trots flertalet lämpliga häckningsmiljöer med gamla träd med många lämpliga
håligheter i Kungshults- och Sofieroskogen bl.a.
(anm. glädjande tycks dock en förändring skett
under år 2020 då ett betydligt större antal starar
setts häcka). Rödlistning VU.

Gråsparv Passer domesticus (kriterie 1 – 4 par)
Förekommer regelbundet året om. Häckar också
främst i anslutning till bebyggelse.

Pilfink Passer montanus (kriterie 1 – 4 par)
Vid Pålsjö gård och angränsande bebyggelse var
pilfinken frekvent förekommande och flera
ungfåglar observerades i slutet av juni och
början av juli. Arten sågs även vid Sofiero gård
och Tinkarpsgården.

Bild 12: Domherren (Pyrrhula pyrrhula) - är det en
sen vår-obs eller är det en häckare?
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Grönsiska Spinus spinus

Gulsparv Emberiza citrinella (kriterie 1 – 2 par)

Sågs främst under vinter och vår, bl.a. 11 april
vid Sofiero våtmark, dock inga observationer
som tyder på häckning.

Sågs regelbundet med permanenta revir vid bl.a.
Sofiero våtmark och ”Groddammen” (se bilaga
1). Rödlistning NT.

Hämpling Carduelis cannabina (kriterie 1 – 3 par)

Grönfink Carduelis chloris (kriterie 1 – 4 par)

Ett stort antal ca 300 ex rastade vid Sofiero
våtmark den 3 april. I övrigt sedd utspridd med
några enstaka par i hela området.

Förekommer regelbundet i hela området och
nyligen flygga ungar noterades bl.a. den 7 juli.
Rödlistning EN.

Gråsiska Carduelis flammea

Stenknäck Coccothraustes coccothraustes
(kriterie 1 – 1 par)

Sågs i första hand födosöka under höst, vinter
och vår. Inget som tyder på häckning.

Helsingborgs kommunfågel noterades vid ett
par tillfällen med par i lämplig häckningsbiotop
och även ungfåglar som sågs tigga mat iakttogs
senare.

Domherre Pyrrhula pyrrhula (kriterie 3 – 1 par)
Ses främst under vintermånaderna. I mitten av
april gjordes flertal iakttagelse av ett till synes
revirhållande par i de sydvästra delarna av
området, runt Gretas stuga, Thalassa.
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Bilaga 1 – Inventeringsområdet

Figur 1: Pålsjö naturreservat omfattas av blå markering. Inventeringsområdet markeras med röd linje och
avgränsningen söderut gul linje. 1. Kungshultsskogen, 2. Sofiero våtmark, 3.Sofieroskogen, 4. ”CW-dammen”, 5.
Gretas stuga -Thalassa, 6. Sofiero gård, 7. Tinkarpsgården, 8. Drömskogen – Thalassa, 9. Pålsjö gård, 10.
”Groddammen”
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Bilaga 2 - Förklaring - häckningskriterier
Kategori 1 - Säker häckning
10. Bobygge. Transport av bomaterial skall också registreras enligt denna kategori, även om man inte ser
själva bobygget.
11. Avledningsbeteende eller fågel som spelar skadad. Är en starkare variant av kriterium 8. Fjällpiparen
med släpande vinge är ett typiskt exempel
12. Använt bo påträffat.
13. Pulli eller nyligen flygga. En mycket användbar kategori. Man bör dock vara uppmärksam på att en del
andfåglar kan dra iväg långa sträckor med sina ungar.
14. Adult fågel in och ut ur bo på sätt som tyder på att boet är bebott. Detta kriterium kommer till
användning för exempelvis rovfåglar som häckar högt uppe i träd eller klippstup.
15. Adult fågel med exkrementsäck.
16. Adult fågel med föda åt ungar. Försiktighet gäller för vissa arter som t.ex. tärnor, måsar, som kan mata
sina ungar långt från häckplatsen och vissa rovfåglar, som hämtar föda på stora avstånd från boet.
17. Äggskal påträffade. Försiktighet med detta kriterium bör gälla om de påträffade och säkert identifierade
skalen påträffas nära rutans gräns. Ägget kan ha transporterats dit av t.ex. en kråka eller korp, som stulit det i
ett bo i angränsande ruta. Kontrollera alltså om skalen ligger i rätt biotop för arten och kanske kan du hitta ett
använt bo i närheten.
18. Ruvande fågel. Var försiktig – alla liggande fåglar ruvar inte.
19. Bo med hörda ungar. Kategori främst för hålhäckande arter.
20. Ägg eller ungar i bo.

Kategori 2 - Trolig häckning
5. Permanent revir. Observation av revirbeteende, t.ex. sång, på samma plats, under minst två dagar.
Permanent revir utgör ett starkt indicium på häckning när det gäller ett stort antal arter. Det är önskvärt att
observationerna ligger åtminstone några dagar ifrån varandra i tiden och dessutom gärna är flera än två. Med
”plats” menas ett område som inte är större än ett normalt revir för arten i fråga.
6. Parning eller ceremonier. Beteenden som hos de flesta arter är starkt knutna till häckningsplatsen.
7. Besök vid sannolik boplats. Kategorin kommer till användning för arter, som på olika sätt i förväg
annonserar att de letar boplats. Hålbyggande fåglar är typiska exempel, liksom ladusvalor som flyger in i
byggnader. Rovfåglar besöker ofta sina bon utan att ha ägg eller ungar.
8. Adult fågel varnande för ägg eller ungar i närheten. Vanligen ett mycket starkt häckningsindicium.
Många tättingar visar typiska beteenden, liksom vadare och måsfåglar.
9. Adult fågel med ruvfläckar. Är bara aktuellt i samband med ringmärkning av adulta fåglar under
häckningstid.
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Kategori 3 - Möjlig häckning
2. Observerad under häckningstid och i lämplig biotop.
Den observerade fågelns uppträdande ska vara sådant, i förhållande till den lämpliga biotopen, att det finns
anledning att förmoda att den kan häcka. Exempelvis sträckande fåglar skall alltså inte noteras, även om
biotopen under dem råkar vara lämplig.
3. Spel/sång. Till den här kategorin räknas sång och motsvarande läten eller beteenden, som t.ex. trumningar
och spelflykt, som observeras under häckningstid.
4. Par observerat under häckningstid och i lämplig biotop. Det skall framgå att det verkligen är ett par,
d.v.s. en hanne och en hona, som uppträder tillsammans på ett sätt som gör det sannolikt att de hör ihop.
Flockar där båda könen är närvarande skall inte utan vidare registreras enligt denna kategori.

Bild 13: Det är viktigt för mångfalden att även uppodlade områden finns inom reservatets gränser. Här ses en
mängd "vitfågel" födosöka efter plogen.
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