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KORNKNARR 2008
Kornknarren har under 2008 varit utsedd till riksinventeringsart av Sveriges
Ornitologiska Förening. I vårt rapportområde har inga gemensamma organiserade inventeringsåtgärder genomförts. Vi har nöjt oss med ett allmänt
upprop i Spoven nr 1/2008. I uppropet
har också redovisat den förskjutning av
artens förekomst som noterats under de
senaste fem åren till området kring
Åhus kärr. En djupare redovisning av bl
a förekomsten och slutsatser av ringmärkningsprojekt kring kornknarr kan
studeras i Kaj Svahns utmärkta artikel i
Spoven nr 2/2008.
Hur ser rapporterna ut för 2008?
Denna lilla sammanställning grundar sig
då enbart på inhämtade uppgifter från
rapportsystemet Svalan. Koncentrationen av rapporter till Kristianstad
kommuns södra delar är påtaglig. Endast en rapport finns utanför detta område.
I området Kärrfästevägen – Köle –
Friseboda – G:a Furuboda har minst 6
ex hörts spela vid ett och samma tillfälle,
nämligen natten till nationaldagen den
6/6 mellan kl 0130 och 0230. Rapportör var naturligtvis den vakne Kaj
Svahn. Andra observationer under tiden
17/5 till 1/7 bekräftar denna förekomst
och antal.

Ett annat område som också erfarenhetsmässigt tillhör artens kärnområde
ligger nordväst om Egeside sjö. Här
finns rapporterade spelande fåglar från
Tolebäcken i söder till området norr om
vägen mellan Härnestad och Everöd.
Dock har endast en fågel hörts vid respektive tillfälle. Med tanke på att
kornknarrarna är tämligen rörliga kan
vi inte med säkerhet anta att det rör sig
om mer än ett exemplar.
Därutöver finns en rapport ifrån Bjärlöv där ett exemplar spelade den 3/6.
Några rapporter från tidigare kärnområden som exempelvis Näsby fält finns
inte.
Det förligger ju åtminstone en viss teoretisk möjlighet att ett visst utbyte skett
mellan de olika rapportområdena. Men
det mesta talar för att vi haft minst 8
olika kornknarrar som spelat för oss
under sommaren 2008. Detta är ett
klart lägre antal än 2007 då det bedömdes att vi hade 15 revirhävdande fåglar
i kommunen. Detta var dock ett extremt högt antal. Den mer normala årssumman ligger på cirka 5 individer. Risken för underrapportering i kärnområdena över tiden är minimal då många
skådare söker sig till dessa under försommaren. Däremot misstänker jag att
det kan ha missats något enstaka exemplar i mer klent besökta områden.
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