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Ordförande sjunger ut!
 Pilgrimsfalkarna i Kristianstad är döda. Tro-
ligen förgiftade och högst sannolikt genom 
avsiktlig sådan. Detta är inte obekant för er då 
det uppmärksammats i massmedia och annor-
städes. 

 Det finns kanske de som fortfarande är opti-
mistiska och tror att olaglig jakt och förföljelse 
eller insamling av skyddade arter är något som 
enbart förkommer i avlägsna delar av Norr-
lands inland. Knappast, det förekommer mitt 
bland oss, här i det förhållandevis tätbefolkade 
Skåne. Problemet är att de som utför sådana 
ogärningar inte springer omkring och skryter 
om det. Utan handfasta bevis kan de heller inte 
lagföras.

 Undantag finns dock. I Malmö lagfördes och 
dömdes under våren två män för att ha fångat 
småfåglar, steglitser och siskor, med limstickor. 
Detta beror huvudsakligen på att en privatper-
son uppmärksammat olagligheterna och gjort en polisanmälan. Denna anmälan har då 
uppenbarligen inte hamnat i högen ”avskrives” utan föranlett utredning och åtal.

 Under våren har t ex i vårt område uppmärksammats en förmodad olaglig jakt vid 
Hercules dammar. Jag uppmanar er läsare därför att inte vara godtrogna och visa civil-
kurage. Vi kan tyvärr inte tro alla om gott utan var vaksamma när folk uppträder på ett 
skumt sätt vid våra talrika och goda fågellokaler. Hellre en polisanmälan för mycket än 
en för lite. Det kan rädda livet och minska störningarna på våra fåglar.   
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rut, i kurvan S om Vebäck. 
Något uppiggad av Hasses förslag for jag 
dit vid 14-tiden, parkerade och började 
leta. Här stämde allt genast mycket bätt-
re. Tät granskog gränsade mot ett fuktigt 
äske. Jag klev runt i granriset och spanade 
uppåt grantopparna efter en sittande ugg-
lesilhuett men lyckades bara skrämma upp 
en ringduva. En bil stannade och två skå-
dare steg ur, det var David Andersson och 
Andy Hultberg. Vi stod på skogsvägen och 
pratade om lappugglerapporten när Andy 
plötsligt stelnade till, lyfte sin handkikare 
och ropade – där sitter den! 

Lappuggla i Kristianstads kommun!
av Thomas Lindblad

Lappuggla har inte anträffats i Kristianstads kommun sedan 1917 då en lapp-
uggla sköts vid Fjälkinge. I år besöktes kommunen inte av en utan två stycken 
lappugglor.  

Efter en härlig skådarmorgon utmed Tos-
tebergakusten lördagen 19 maj stod jag 
vid lunchtid i Äspettornet och funderade 
över vad som orsakat att 18 utav 31 par 
skärfläckor fått sin häckning på lokalen 
spolierad. Kunde en hungrig räv ha län-
sat bona? Eller hade betesdjuren trampat 
omelett? Hade kråka & korp kanske varit 
framme? 

Då ringde min mobil. Det var Carl Chris-
tian Tofte. Han satt hemma i Köpenhamn 
och kollade Artportalen Svalan. Till min 
oförställda häpnad berättade han att en 
lappuggla rapporterats från Huarödstrak-
ten samma morgon vid 7-tiden. Lappugg-
la? I våra hemmamarker? Mitt i maj? Nja, 
det lät lite FÖR bra för att vara sant. Men 
jag avslutade samtalet med ett halvt löfte 
att kolla upp saken (ärligt talat tvivlade jag 
starkt) och lade ut ett tveksamt KriX-larm 
via mobilen.

Nåväl, någon timme senare sökte jag lite 
halvhjärtat utmed markvägarna söder om 
Huaröd. Det kändes ännu mera orimligt 
nu. Lappuggla här? Beteshagar, åkerlap-
par och bokdungar - inte ett spår av nå-
gon uggla. Solen gassade och jag lade ut 
ett negativt besked på KriX-larmet, gav 
upp mitt eftersök och for till Degeberga 
för att handla på Konsum. Då ringde min 
mobil igen. Nu var det Hans Cronert som 
fingranskat uppgifterna i Svalanrapporten 
och föreslog att jag borde leta längre söde- Till synes helt oberörd, men ändå medveten 

om allt som händer, försöker lappugglan sova.  
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Under tre dagar visade lappugglan i Ve-
bäck villigt upp sig för tillresta skådare 
från när & fjärran. Behöver jag säga att 
Carl Christian var på plats efter ett par tim-
mar? Han drog direkt från Köpenhamn! 
Normalt förekommer lappugglan från 
Norrbotten ner till Dalarna och Bergsla-
gen. Det är en utpräglad taigafågel som 
under häckningstiden bara anträffas i de 
nordliga barrskogarna. På vintrarna sö-
ker de sig ut mot Norrlandskusten och 
Ladriket där de har lättare att hitta föda. 
Lappugglebeståndets storlek växlar kraf-
tigt mellan åren utifrån den fluktuerande 
födotillgången. 
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kanten av det glesa askbeståndet syntes ett 
lappugglehuvud över markens gröna örter 
& gräs! Den rörde makligt på huvudet. 
Mitt hjärta slog en frivolt - helt otroligt!! 
Fågeln var lokaliserad och jag fick nu bråt-
tom att skjuta ut skarpa larm på KriX och 
BMS. Inom kort vimlade skogsbrynet av 
glada skådarvänner vars teleförsedda ka-
meror rasslade i alla riktningar.

Lappugglan var påfallande orädd. Den 
flög lojt korta sträckor och intog tyst olika 
utkiksposter på trädgrenar och stubbar där 
den ivrigt spanade efter smågnagare på 
marken . De befjädrade benen dinglade 
som långa klubbor under kroppen när den 
flög. Ugglan bjöd kort sagt på en maka-
lös uppvisning och alla skådare log från 
örsnibb till örsnibb. Det var succé! Arten 
hade inte anträffats i Kristianstads kom-
mun sedan 1917 då en lappuggla sköts vid 
Fjälkinge. 

Från sidan ser lappugglan lite annorlunda ut 
jämfört med hur vi normalt är vana att se den.
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I 3 dagar visade den villigt upp sig för nyfikna 
besökare från när och fjärran.
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Lustigt nog gjordes även ett andra 
lappugglefynd i Kristianstads kommun på 
Nationaldagen 2012. En av Greger Flyckts 
skolelever berättade för honom att hon 
hade sett en lappuggla. Greger lyssnade 
vänligt men tvivlande, tills tjejen någon 
timma senare visade fram ett övertygande 
mobilfoto som hon tagit vid Bäen 6/6, ett 
bevis gott nog för hennes spektakulära ob-
servation!

Thomas Lindblad

Gnagarkraschen under vinter/vår 2012 
tycks ha varit massiv i norra delarna av 
Sverige.  I avsaknad av bytesdjur har 
lappugglorna sökt sig söderut i landet. Sö-
der om Mälardalen gjordes tre fynd i janu-
ari, tre i februari och därefter ökade fynd-
bilden kraftigt från mars månad.  Över 30 
olika fyndplatser anges i Svalan från näs-
tan samtliga Götalandskap.  Årets första 
konstaterade lappugglehäckning konstate-
rades otroligt nog i Kronobergs län (Små-
land) - det lär aldrig ha hänt tidigare!
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Trots ett vingspann på upp till 160 cm är lappugglan helt ljudlös när den flyger. 

Här hittar ni Krix och Svalans rapportsystem på nätet. För dem som vill få larm 
meddetsamma så finns BMS för mobiltelefoner.  
Krix - Rapportsystem och forum: http://www.microbirding.se/kommun.
php?kommunid=1290 eller http://www.microbirding.se
Det finns även en SMS lista för larm i KriX. För mer info se KriX hemsida 
Svalan - artportalen: http://www.artportalen.se/birds
BMS: http://www.club300.se
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Fångad i flykten
av Ulrika Tollgren

– Varför är du fågelskådare?
– Det var så att min bror skaffade en ki-
kare och det första jag tittade på var väl 
talgoxar. Jag är uppvuxen på landet vid ett 
litet jordbruk och där fanns ett allmänt in-
tresse för naturen och växter hemma. Jag 
hade alltid en Krook-Almqvist flora med 
mig när jag var ute. Skådare har jag varit 
sedan 1960 och har alltid noga noterat vad 
jag skådat för jag tycker om siffror och 
statistik och att kunna jämföra i tiden.

– Hur har ditt skådande och skådar-
sverige förändrats genom åren? 
– Har alltid tyckt om att inventera och det 
var det jag började med när det genom-
fördes en atlasinventering runt 1960. 
Jag hade tre inventeringsrundor i Tollarp 
när jag bodde där. För en 10-15 år sedan 
var vi fyra skådare som började åka runt 
på rariteter i Skåne, Blekinge och Halland. 
Men jag är inte så mycket för rariteter utan 
uppskattar framförallt inventeringar. Förr 
höll man också sina obsar mer för sig själv.

– Vilken är din starkaste skådar-
upplevelse?
– 1990 hittade jag en annons i Vår Fågel-
värld där man sökte fem inventerare till 
Lettland. Jag kom med och första gång-
en vi åkte dit var under Sovjettiden när 
de hade femårsplaner och så. Där var så 

mycket fågel, precis som det var här när 
jag var grabb, och det var både fåglarna 
och folket som var fantastiska. De är ju 
våra grannar. De hade kanaler som de inte 
riktigt höll efter utan bävrarna stoppade 
till dem så det bildades milsvida områden 
som Egeside. Jag var där och inventerade 
vid fem tillfällen.

– Hur ser din skådardröm ut? 
– Jag uppskattar att komma till nya plat-
ser eller så skulle jag gärna åkt tillbaka till 
Lettland. Men jag känner mig lite för 
krabbig för att resa nu. Men jag har ju varit 
på många platser, mina grabbar har tagit 
mig till Svalbard och Samoa och så har jag 
en tös i USA också.

– Vilken var din första kikare?
– Först hade jag en 7x50 handkikare innan 
jag skaffade en som var 10x50.

– Och hur ser din utrustning ut idag?
– Jag har en Zeiss handkikare och en Kowa 
tubkikare. Det är lite trist för jag hör så 
dåligt men jag har en hörapparat på gång. 
Synen är också ett handikapp som de säger 
att de inte kan göra något åt. Men huvud-
saken är att man kan komma ut. Det finns 
hörförstärkare men det blir lite väl tungt 
med all utrustning och tubkikare.

Fångad i flykten är ett återkommande inslag i Spoven. Det är en intervju med 
personer i vår förening där vi får reda på lite om dem och deras fågelintresse. 
Den här gången är det Ulf Jungbecks tur. Ulf har skådat fågel och inventerat i 
över 50 år. 
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– Vilket smultronställe rekommenderar 
du Spovens läsare så här i hösttider?
– Sträckskådning vid Friseboda en tidig 
morgon i oktober!

På nästa sida hittar ni lite information 
om Ulfs rekommendation Friseboda... 

Ulf Jungbeck en fin dag i Äspet

Ulrikaa Tollgren

– Fem snabba till Ulf:

  Drag  - √ Exkursion
 √ Vår -  Höst
  Gryning -  √ Skymning/natt
 √ Strandäng  -  Våtmark
 √ Grågås* -  Storskarv

*Ulf hittade det första häckande grågåsparet 1976 i 
Kristianstad. Grågåsen var vid den tidpunkten näs-
tan helt utjagad i Sverige med endast ett fåtal kända 
häckningsplatser.
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Ulfs rekommendation: Friseboda

 Friseboda är naturreservat och ut-
gör en del av ett av Sveriges största 
kustdynlandskap. På våren brukar 
det var gott om rastande tättingar 
och i början av maj kan man på-
träffa fältpiplärka, gulhämpling el-
ler lärkfalk i området. Sommartid 
spelar ofta nattskärror i anslutning 
till parkeringsplatsen och i augusti 
- september  pågår ett spännande 
kvällssträck med vadare, tärnor och 
ofta även kustlabb.

 På hösten finns möjlighet att nju-
ta att stora flockar med bläs- och 
stjärtänder, prutgäss och vitkindade 
gäss, lommar och gråhakedopping. 
Ejdersträcket kulminerar i oktober. 
Vissa dagar är det gott om sträck-
ande dvärgmåsar och senare på 
säsongen tillkommer alfågel, ber-
gand och sjöorre.

 På vintern är havet oftast isfritt och 
då är chansen för svarthakedop-
ping, storlom, svärta och sjöorre 
stor förutsatt att man har tillgång 
till tubkikare. Ofta ses korsnäbbar 
runt parkeringen och emellanåt 
även kungsfiskare längs med ån.

Du hittar hit genom att köra väg 118 i 15km söder om Åhus och svänga av vid 
Friseboda 2 (gul skylt). Efter 1 km svänger du till höger på Slussvägen och efter 
400 m till vänster. Efter 350 m nås en väl tilltagen P-plats med informations-
tavla och toaletter.
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Vägen mellan parkering och platform är anpassad för 
funktionshindrade.

Plattformen vid stranden. En klar dag kan man se 
ända till Nogersund i norr och Stenshuvud i söder.
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Sommaren har bjudet på blandat väder, men på 
fågelfronten har det varit ganska hett. Ägrett-
hägrar har under vår och försommar synts till 
på flera olika ställen och när fågeltornskampen 
ägde rum larmade Hans Cronert ut ”3 mindre 
flamingos över Kiaby” tidigt på söndagsmor-
gonen. Ett flertal bruna glador har observerats, 
men tyvärr har antalet rapporterade ängshökar 
varit ovanligt få.

Den 23/6 rasslade det till med en efterlängtad 
sibirisk tundrapipare i Äspet som stannade 
några dagar och därefter avlöstes av en lång-
rastande tuvsnäppa. Tidvis har vadartillgång-
en i Äspet varit makalöst god med tusentalet 
rastande fåglar. Ovanligt många roskarlar har 
skådats, upp till 4 st samtidigt i lagunen. En 
tretåig mås och flera kustlabbar observerades 
också ifrån tornet redan under juli månad! 

Årets gnagarkrasch i norra Sverige har fått 
följdverkningar för många olika arter. Många 
lappugglor har skådats långt söderöver och 
den 16/5 en lappuggla utanför Huaröd, den 
första på nästan 100 år. Som om inte detta vore 
nog hittades även en andra lappuggla av en 
elev till Greger Flyckt. Greger lyssnade vänligt 
men tvivlande tills tjejen drog upp sin mobil 
och visade ett foto av den lappuggla hon sett 
vid Bäen!

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 maj – 31 juli

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Svalan  
http://www.artportalen.se/birds/ Det finns fler observationer att finna på  
http://www.spoven.com/ under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in 
dina iakttagelser och på så sätt bidra till flödet av rapporter. Alla obsar är 
inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att alla observationerna 
ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK). 

Sibirisk tundrapipare

Mindre flamingo
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Sammanställning av observationer under perioden 1 maj – 31 juli:
Art Plats och datum Antal individer
Amerikansk kricka          Pulken 13-15/5   1
Ägretthäger           Araslövssjön 3/5   1

            Östra Hammaren 26/5  1
            Herculesdammarna 27/5  1

Svart stork           Kristianstad 18/5   1
Mindre flamingo1.          Kiaby 20/5   3
Brun glada           Herculesdammarna 13/5  1

            Pulken 13/5 och 20/5  1
            Kristianstad 16/6   2
            Isternäset 12/7   1
            Bromölla 28/7   1

Småfläckig sumphön a       Tolebäcken, Egeside 18/5  1
            Herculesdammarna 29/5    1

Sibirisk tundrapipare          Äspet 23-25/6   1
Tuvsnäppa           Äspet 1-5/7   1
Smalnäbbad simsnäppa    Äspet 5/6      1
Roskarl           Äspet 20/7   4
Kaspisk trut           Äspet 28/7   2

            Stockaboden 29-30/7  1-3

Årets 2 enda säkerställda lappugglehäck-
ningar finns sensationellt nog ifrån Småland. 
Sparvugglor har i år häckat så långt söderut 
som i Borrestad och jordugglor har observerats 
ifrån 5 olika lokaler under maj månad.

En häckning av brandkronad kungsfågel finns 
rapporterad ifrån Brearöd och strax efter mid-
sommar upptäcktes och fotograferades en ut-
färgade rosenstare i en trädgård i Balsby.

Arter som vi saknat i år är kornknarr och dub-
belbeckasin och antalet rördromsobservationer 
har varit få, speciellt med tanke på att arten har 
riksinventerats under våren. 

1. Räknas inte som spontana, men lite kul ändå.

Flodsångare
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Art Plats och datum  Antal individer
Tretåig mås           Äspet 24/7   1
Vitvingad tärna           Håslövs ängar 15/5  1
Lappuggla            Huaröd 16/5-21/5   1

             Bäen 6/6    1
Alpseglare            Östermalm 27/7   2
Flodsångare           Östra Hammaren 26/5  1

             Araslövssjön 30/5-2/7  2
             Isternäset 10/6   1

Vassångare           Tolebäcken, Egeside 2/6  1
Lundsångare           Vannebergaholmen 26/5-3/6 1

.             Maglehem 7/6   1
Brandkronad kungsfågel   Brearöd 4/6   1 ad+3 juv
Rosenstare            Råbelövssjön 27/6  1

Ulf  Sjölin & Ulrika Tollgren 
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Brandkronad kungsfågel och vanlig kungsfågel infälld. Inte så lika när de är sida vid sida. 
Utseendet kan dock skifta men brandkronad kungsfågel har alltid ett ljust ögonbrynstreck.
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ningar konstaterades.
En kornknarr spelade några dagar vid Frise-
boda i början av juli och i slutet av månad 
rastade 2 smalnäbbade simsnäppor i Äspet 
några dagar.

  Augusti började med en riktig stänkare då 
områdets första vitgumpsnäppa upptäcktes 
i Äspet. Fågeln stannade ett par dagar och 
sågs av väldigt många skådare från när och 
fjärran. Här upptäcktes också en rastande vit-
vingad tärna samt en smalnäbbad simsnäppa. 
Augustifynd av brandkronad kungsfågel är vi 
inte bortskämda med och en fågel sågs kort-
varigt i Degeberga. I slutet av månaden sågs 
rastande smalnäbbade simsnäppor på nytt i 
Äspet och en medelhavstrut hittades i en trut-
flock vid Segesholm. 

 Årets invasionsart blev bändelkorsnäbb och 
aldrig tidigare har sådana antal uppträtt i vårt 
område. Den första stora vågen drog fram 
under augusti med toppnoteringen 528 ex 
som str S Rinkaby skjutfält 21/8. Fåglar sågs 
sedan i större eller mindre flockar resten av 
året.

 September blev het och flera observationer 
av stäpphök gladde skådare under hela må-
naden. Sammanlagt sträckte smått otroliga 
10 fjällabbar under månadens första hälft.  I 
början av månaden sågs en rekordtidig större 
piplärka sträcka S över Håslövstornet och 5 
min senare upptäcktes en ung höksångare 
som rastade hela dagen i buskarna runt tor-
net. Ett 15-tal rödstrupiga piplärkor påträffa-
des utspridda under hela månaden på nästan 
lika många lokaler.

 I månadsskiftet upptäcktes ytterligare 2 stör-
re piplärkor (Hammaren och Håslövs ängar).

Årsrapport för 2011 Nordöstra skåne 
 Vintern höll området i ett hårt grepp under 
januari och februari och inte förrän i mars 
började inflödet av vårfåglar märkas på all-
var. Skärsnäppor sågs i Äspet vid ett tillfälle i 
januari och ytterligare ett i februari.
I mitten av mars hittades en ung jaktfalk på 
Håslövs ängar. Den stannade några dagar och 
sågs av många. I månadsskiftet mars/april 
räknades rekordmånga rastande tranor vid 
Pulken, hela 7200 ex.
Under aprils första halva påträffades 4 olika 
ringtrastar på nästan lika många lokaler. I slu-
tet av månaden påträffades 3 rastande svart-
halsade doppingar i havet utanför Rigeleje. 
2 olika observationer av brun glada gjordes 
under andra halvan av april och en småfläck-
ig sumphöna spelade kortvarigt på Håslövs 
ängar. Vårens enda brandkronade kungsfågel 
sjöng kortvarigt i Äspet. Några ägretthägrar 
snurrade runt i vattenriket kring månadsskif-
tet april/maj.

  Maj började med en sjungande trastsångare i 
Herculesdammarna och 2 olika observationer 
av brun glada gjordes under första halvan av 
månaden. Två dubbelbeckasiner hördes spela 
under en kväll på Håslövs ängar och en jor-
duggla rastade där några dagar. 3 vitvingade 
tärnor sågs tillfälligt i Herculesdammarna och 
en biätare sågs mycket kort när den sträckte 
N vid Friseboda. Maj avslutades med några 
rastade myrsnäppor i Äspet, en spelande 
småfläckig sumphöna vid Pulken några dagar 
och sen ytterligare en samtidigt i Väijla sjö.
Under juni/ juli hördes rekordmånga spelan-
de vaktlar på många olika lokaler på slätten.  
I början av juni hördes årets enda sjungande 
flodsångare vid Åladammen. I fin skog utan-
för Näsum sjöng en mindre flugsnappare en 
dag i mitten av månaden. Gråhakedoppingar-
na hade ett lyckat år och rekordmånga häck-
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 I början av oktober sågs en stäpphök sträcka 
förbi Håslövs ängar och årets enda blåhake 
sågs rasta en kort stund vid Österäng. En 
taigasångare höll till i en trädgård i Kjuge-
kull och gladde skådare under flera dagar. 
Pärlugglor uppträdde invasionsartat under 
hela månaden och ugglor hördes främst vid 
kusten. I mitten av månaden sågs ytterligare 
en större piplärka rasta vid Miklagård och en 
rastande brandkronad kungsfågel hittades vid 
Landön. På Näsby fält hittades en rosenstare 
som sedan sågs några dagar i området.

 Under oktober och början av november sågs 
ägretthägrar på olika ställen i vattenriket och 
ute vid kusten. Sammanlagt 3 bredstjärtade 
labbar sträckte förbi mot slutet av månaden 
och ovanligt många tretåiga måsar noterades 
också längs kusten. Sparvugglor uppträdde 
invasionsartat från slutet av oktober och året 
ut. Arten sågs på många olika lokaler i vårt 
område. En berglärka sågs sträcka förbi först 

Hammaren och sedan Äspet och sammanlagt 
under månaden sågs 4 lappsparvar. Mot slutet 
av oktober hittades en bergstaigasångare ute 
på Hamrarna, ytterligare en efterlängtad su-
perraritet som gladde många skådare. I bör-
jan av november hittades en rödhalsad gås i 
en av de stora flockarna av vitkindade gäss på 
Råbelöv som under någon veckas tid rastade 
i vårt område. Ytterligare en berglärka sågs 
rasta i Äspet i slutet av månaden.

 Ovanligt stora antal simänder stannade kvar 
under hela december. I början av månaden 
sågs en svartnäbbad islom rasta mycket till-
fälligt utanför Friseboda. Ovanligt sen var 
den tretåiga mås som sträckte S på samma lo-
kal. Årets sista riktigt tunga upptäckt gjordes 
i Äspet där 2 brednäbbade simsnäppor ras-
tade, varav den ena stannade nästan en vecka.
Väldigt sena var de 4 tranor som sågs sträcka 
mot S strax innan julafton. Året avslutades 
med en rastande skärsnäppa i Äspet. 

Årsrapporten bygger på de observationer som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, rapporterar 
in i databasen ”svalan” eller rapporterar direkt till fågelklubben. Alla sällsynta fåglar eller väldigt 
avvikande fenologiska fynd som nämns i rapporten har behandlats och godkänts av RRK eller 
RK.

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt: svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman: änder, vit stork
Nils Waldemarsson: gäss, labbar - gök
Patrik Olofsson: rovfåglar
Kaj Svahn: kornknarr, vaktel, småfläckig.
Göran Arstad: vadare 
Jan Linder: varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad: berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert: skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson: lärkor - trastar
Ulf Sjölin: sångare – törnskator

Greger Flyckt: Rapportmottagare och årsrapportansvarig

Stort tack till Göran Arstad, Nils Waldemarsson och Hans Cronert som 
korrekturläst hela årsrapporten
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Mindre	sångsvan
Vinterfynd: 1ex Yngsjö kapell 18-29/1 (BSV, 
LNI, UTO). 
Vårsträck: De första rapporterna var 1 ex Få-
rabäck 6/3 (NWA) och 2 ex Vinnö ängar 9/3 
(ARLA, HWQ). Sista rapporten från vår-
sträcket var 12 ex Pulken (Egeside) 23-25/3 
(UJK, EVA), vilket också var största vårflock-
en. Sammanlagt observerades 35 ex under vår-
sträcket.
Höststräck: 19 ex rastade Käringören (Lan-
dön) 8/10 (HC), 14 ex rastade Äspet (Åhus) 
8/10 (RSG), 69 ex str S vid Furuboda 26/10 
(RSG) och 14 ex str SV Äspet 10/11 (Bo E 
Pettersson). Flera rapporter finns från Landön 
med som mest 42 ex Landön 13-15/11 (HC, 
CNN m fl) och avslutningsvis 35 ex Fårabäck 
22/11 (CNN). Sammanlagt sågs cirka 200 ex 
under höststräcket. Under några år har vi haft 
ganska låga sträcksiffror under hösten men i år 
är vi tillbaka till antal som vi hade i början på 
2000-talet. (År 2004 sågs 203 ex under höst-
sträcket).
Decemberfynd: Under december sågs 4 ex 
Yngsjö kapell 7/12 (CCT) och 6 ex 10/12 
(GRFL), 9 ex Pulken 24/12 (CCT) och 11 ex 
Pulken 26/12 (CCT).

Sångsvan
Större flockar: 120 ex Yngsjökärr 29/1 (HC), 
131 ex Gualöv 14/3 (LNI) och 147 ex str N 
Håslövs ängar 21/3 (RSG).
Häckning: Lyckade häckningar har rapporte-
rats från två lokaler. 1 par med en unge Kärra-
vången 16/6 (UJK) och 1 par med 2 st pull 
Karpalunds dammar 19/6 (RSG). 
Par har även rapporterats från Nockarp och 
Håslövs ängar. Det verkliga antalet häckande 
par är troligtvis betydligt högre.

Sädgås
Av naturliga skäl, långvarigt och skarpt vinter-
väder, var antalet sädgäss mycket lågt under 
gåsräkningen i jan, 533 ex. Vi får gå tillbaka 
till jan 1996 för att hitta lika låga antal. Under 

höstens gåsräkningar var antalen i förhållande-
na till rekordantalen under slutet av 1990-talet 
halverade. Som mest räknades drygt 13 100 
ex vid novemberräkningen. Denna negativa 
utveckling har tydligt kunnat förmärkas över 
de senaste åren.
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Sädgås

Tundrasädgås. Anser fabalis rossicus
Vinterfynd: Betydligt fler individer av denna 
ras än föregående år sågs under februari, som 
mest 228 ex Hovby ängar 12/2 och 140 ex Rin-
kaby ängar 12/2 (Frank Abrahamsson, Jörgen 
Christensen).
Höstfynd: Även hösten gav större antal, som 
mest 151 ex Pulken 12/11 och 54 ex Hovby 
ängar 12/11 (Frank Abrahamsson, Jörgen 
Christensen).
Kommentar: Det krävs särskild färdighet att 
särskilja denna ras i gåsflockarna varför det 
kan antas att åtskilliga sädgäss av denna nord-
ostliga ras blir förbisedda. Det varierade anta-
let mellan åren får troligen tillskrivas huruvida 
tränade observatörer finns på plats.
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Spetsbergsgås
Vinterfynd: Vid två tillfällen noterades mer än 
tio individer. 20 ex Landön 11/2 (UJK, EVA) 
och 18 ex Kälkestad 12/3 (HC)
Höstfynd: Spetsbergsgäss i större antal notera-
des från två områden. Som mest 60 ex Vanne-
berga 22/11 (CNN) och 26 ex Furuboda 17/12 
(GRFL). Höstsiffrorna speglar en normal före-
kost av arten.

Bläsgås
Vårfynd: 494 ex Pulken 22/3 (CCT) får anses 
vara ett högt antal för lokalen.
Höstfynd: 1 246 ex vid gåsräkningen i nov, 
som också var högsta antalet under hösten, får 
anses vara ett högt antal. Det överträffas enbart 
av nov 2000 då drygt 1 400 bläsgäss räknades 
in.

Grågås
Vinterfynd: 1 ex Skepparslöv 15/1 (EVA) som 
enda ex vid gåsräkningen i jan får anses vara 
unikt. Grågässen lämnade alltså för första 
gången på många år området under den rå-
dande vargavintern. Dock var 3 415 ex tillbaka 
redan vid februariräkningen.

Stripgås
1 ex Landön 18/5 (Jonas Nilsson), 2 ex Äspet 
5/6 (Arne Ekström, Gunnar Siljestrand). Det 
ena exemplaret av denna centralasiatiska art, 
som inte bedöms vara spontant förekommande 
i landet, uppträdde sen under sommar och höst 
företrädesvis i Äspet. 

Kanadagås
Vinterfynd: Kanadagåsen överträffade grågå-
sen med 100 % under gåsräkningen i jan, 2 ex 
Skepparslöv 15/1 (EVA). Det var således täm-
ligen gåstomt i området under midvintern.

Vitkindad	gås
Vårsträck: Rapporterades under perioden 
5-14/5. Högsta antal var: 11 540 ex str NO 
Håslövs ängar 10/5 (RSG) och 4 375 ex str NO 

Fjällmossen 12/5 (LNI). Antalen kan ses som 
normala för arten.
Häckningar: Rävpredationen i häckningskolo-
nin på Ängholmarna var ännu mer omfattande 
detta år då räven hade föryngrat sig här ute. 
Antalet häckande par, cirka 150, bedöms dock 
vara oförändrat sen förgående år (NWA). Den 
allmänt ökande rävpopulationen har också 
inneburit en betydande nedgång hos de vitkin-
dade gässen i det största svenska häcknings-
området, nämligen Gotland.
Höststräck: Arten uppträdde i rekordstora 
mängder denna höst. Således bedöms minst 
124 000 ex ha funnits i Skåne i mitten av okto-
ber (Hakon Kampe-Persson). Hos oss rappor-
terades som mest 16 000 ex Hovby ängar 3/10 
och 12 000 4/10 (GAR). Detta är med råge de 
största ansamlingarna rastande vitkindade gäss 
som rapporterats från vårt område. Under gås-
räkningen i november rapporterades hela 11 
081 ex, också det ett rekordhögt antal. Ett gott 
häckningsresultat i de arktiska områdena kan 
ha bidragit till dessa höga antal.

Prutgås
Vårsträck: Inga större antal finns rapporterade. 
Endast två rapporter över 100 ex finns: 120 ex 
str N Tvillingaboden 5/5 (Hasse Berglund) och 
110 ex str NO Vittskövle mosse 31/5 (RSG). 
I övrigt passerade tydligen sträcket obemärkt.
Sommarfynd: 1 ex Äspet 25-30/7 (BSV m fl).
Höststräck: Detta var tämligen magert. Cirka 
3 200 ex rapporterades totalt. Under 2010 rap-
porterades exempelvis 13 000 ex. Dock var 
sträckperioden utdragen från början av sep-
tember till mitten av november. T o m de första 
dagarna i december passerade någon enstaka 
mindre flock. Bästa enskilda tillfälle blev 1 
800 ex str S Friseboda 25/9 (UTO). Dessa pas-
serade under en sen eftermiddagstimme. 
Vinterfynd: 1 ex Pulken 19/12 (CCT).

Rödhalsad gås
En 1K rödhalsad gås upptäcktes i en stor flock 
vitkindade gäss vid Råbelöv 5-10/11 (Torgny 
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Reinholdsson m fl). Den 11/11 återupptäcktes 
den tillsammans med vitkindade gäss vid Fär-
löv (FRY). Detta är det 7:e fyndet i vårt områ-
de. Sex av fynden har gjorts under 2000-talet.

Nilgås
Utanför tivoliparken med omnejd, där mer 
eller mindre domesticerade nilgäss finns, har 
nilgäss setts enligt följande: 1 ex Pulken 12/4-
13/4 (NWA m fl), 2 ex Friseboda 10/9 (UJK, 
EVA) och 1 ex Äspet 11/9 (CNN). Den befa-
rade invasionen av en potentiellt besvärlig art 
verkar ha kommit av sig såväl här som i övriga 
delar av landet. 
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Gravand
Vinterfynd: Inga gravänder övervintrade. 
De första två exemplaren sågs 9/2 Äspet 
(LNI,CNN)
Vår och sommar: Den första större flocken 
var 47 ex Äspet 8/3 (LNI) och i april sågs som 
mest 131 ex Pulken 1/4 (HWL). Senare sågs 
som mest 200 ex Äspet 8/5 (Mikael Nilsson, 
Ervin Herbertsson). Under häckningen sågs 
som mest 70 pull Äspet 22/6-4/7 (JWE, Rag-
nar Hall). 
Höststräck: Sydsträcket började tidigt: 4 ex 
Rigeleje 23/6 (UGS) och 110 ex Rigeleje 29/6 
(UGS), men inga större antal sågs senare. 
Årets sista observation var 1 ex V Hammaren 
5/12 (LNI).

Mandarinand
En hane rastade Äspet 18/4 (Elisabeth Stures-
son, Svante Söderholm). Ett par sågs vid Hol-
jeån i Gonarp, Näsum 16/5 (Patrik Österblad).

Bläsand
Vinterfynd: Två observationer gjordes i janu-
ari: 3 ex Isgrannatorp 22/1 (Johan Falk) och 
4 ex Vinnö ängar 25/1 (ARLA) och i februari 
sågs endast 3 hannar Isternäset 8/2 (EVA).
Vår och sommar: Vårsträcket började i mars 
och som mest sågs 230 ex Håslövs ängar 
(CNN), 200 ex Isternäset (POK) och 200 ex 
Horna ängar (RSG). Bläsänder sågs hela som-
maren vid Äspet.
Höststräck: Första sydsträckande fåglarna var 
3 ex Rigeleje 29/6 (UGS). Högsta dagssum-
man var 1100 ex str S Friseboda 17/9 (GRFL, 
GAR). Sammanlagt rapporterades 3881 syd-
sträckande bläsänder. Största rastande flocken 
var 1200 ex Isternäset 18/9 (RSG). 
Decemberfynd: I december fanns arten kvar 
på ovanligt många lokaler och i ovanligt stora 
antal, t ex 250 ex Svaneholm 17/12 (UJK) och 
161 ex Isternäset (Svante Söderholm). Sista 
observationerna gjordes 30/12: 4 ex Äspet 
(GRFL) och 6 ex Hammarspynt (CNN).

Snatterand
Vinterfynd: Enda observationen under januari 
var 1 hane Hammarspynt 4-14/1 (CNN m fl). 
Inga fynd gjordes under februari.
Vår och sommar: De första vårfåglarna sågs 
12/3: 1 par Äspet (RSG) och 2 ex Tosteberga 
(Eva-Maria Ferm m fl). Största antalet var 26 
ex Karpalundsdammarna 30/3 (HWQ). Par i 
lämplig häckningsbiotop rapporterades från 
lite mer än en handfull olika lokaler men inga 
ungar sågs.
Höstfynd: Under hösten sågs arten framförallt 
i Äspet t ex 18 ex 8/10 (RSG) och 25 ex 11/11 
(Anders Sennmalm).
Decemberfynd: Antalet fåglar i Äspet ökade i 
december: 34 ex 17/12 (Rickard Petersson), 47 
ex 23/12 (HWL) och 27 ex 30/12 (GRFL). Den 
30/12 sågs också 1 par Hammarspynt (CNN).
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Kricka
Vinterfynd: En hane Hammarspynt 4-8/1 (UJK 
m fl), en hona Ivön 15/1 (LNI) och en hona 
Skättilljunga 18/1 (UJK, EVA). Inga februari-
fynd gjordes.
Vår och sommar: Vårsträcket kom inte igång 
förrän i mitten av mars och de största flockarna 
var 300 ex Isternäset 25/3 (CWE), 250 ex Pul-
ken 26/3 (CCT) och 450 ex Håslövs ängar 4/4 
(RSG). ). Arten rapporterades från flera loka-
ler under häckningstid, men enda konstaterade 
häckningen var en kull med 3 pull Västervik, 
Raslången 1/8 (GRFL).
Höst: Inget större sydsträck rapporterades. 
Största rastande flocken var 700 ex Hammar-
sjöns utlopp (RSG) och här fanns fortfarande 
400 ex kvar 16/12 (RSG). Även vid Äspet sågs 
många i december: 285 ex 23/12 (HWL) och 
200 ex 30/12 (GRFL).

Stjärtand
Vinterfynd: Endast en observation gjordes un-
der årets första två månader: En hane Skräbeån 
21/1 (Jonas Engzell)
Vår och sommar: Första vårobsen var en hane 
Äspet 8/3 (CNN). Antalet observerade under 
våren var ganska litet med som mest 9 ex Hås-
lövs ängar 4/4 (RSG). Inga observationer gjor-
des i maj-juni.
Höst: Totalt inräknades 149 sydsträckande un-
der hösten med som mest 44 ex Friseboda 31/8 
(GRFL). Sista observationerna var 3 ex str S 
Friseboda 3/12 (GRFL) samt en hane Svane-
holm/ Hammarsjön 16-17/12 (RSG, UJK).

Årta
Vår och sommar: Första observationen var 1 
par Karpalundsdammarna 1/4 (ARLA). Som 
mest sågs 5 ex Åsums ängar 16/4 (THL). Inga 
häckningar kunde konstateras under somma-
ren.
Höst: Enda egentliga höstobservationen var 2 
ex Degeberga golfklubb 1/10 (GAR), vilket 
var ovanligt sent för vårt område.

Skedand
Vår och sommar: Första observationen var 2 
hanar Isternäset 13/3 (EVA). Största antalen 
rastande var 46 ex Håslövs ängar 4/4 (RSG) 
och 30 ex Pulken 20/4 (JWE). Många obser-
vationer gjordes under häckningstid även om 
inga säkra häckningar rapporterats.
Höst: De flesta rapporterna gäller rastande fåg-
lar med som mest 45 ex Äspet 24/9 (HWL) 
och 50 ex Isternäset 1/11 (Jan Andersson, Peter 
Holgersson). Sammanlagt 120 ex sågs sträcka 
söderut längs kusten under aug-nov. 
Decemberfynd: Kvarstannande fåglar rappor-
terades från Äspet under hela december med 
som mest 4 ex 27/12 (Svante Söderholm).

Brunand
Vinter: Den hårda vintern gjorde att antalet 
övervintrande brunänder var lågt. Som mest 
sågs 35 ex Åhus 19/1 (Sven-Ola Nilsson) och 
27 ex Landön 25/2 (Uno Unger, Bernt Lind-
berg).
Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och 
inga häckningar kunde konstateras.
Höst: Största ansamlingarna var: 65 ex Ham-
marspynt 31/8 (CNN), 50 ex Äspet 18/9 (Mi-
kael Nilsson, Ervin Herbertsson) och 160 ex 
Råbelövssjön 22/12 (HC).

Vigg
Vinter: Största flockarna var 2500 ex Toste-
berga 20/1 (UJK), 2500 ex Åhus 1/2 och 2000 
ex Landön 25/2 (Uno Unger, Bernt Lindberg).
Vår och sommar: Antalet rastande minskade så 
att i mars sågs max 500 ex i Åhus 12/3 resp 
25/3 och i april sågs max 800 ex Åhus 20/4 
(JWE). Inga häckningsfynd gjordes men arten 
sågs under hela perioden på flera lokaler.
Höst: Som mest sågs 2000 ex Äspet 30/12 
(GRFL).
Bergand
Vinter och vår: Som vanligt övervintrade och 
rastade arten vid kusten. Största ansamling-
arna var: 45 ex Åhus 23/1 (THL) och 55 ex 
Landön 25/5 (Uno Unger, Bernt Lindberg). 
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Sista rapporten gäller 1 hane Äspet 24/4 (An-
ders Sennmalm).
Höst: Under hösten sågs ganska få bergänder. 
Största antal var 42 ex str S Friseboda 7/11 
(GAR) och 30 ex Äspet 30/12 (GRFL).

Ejder
Vinterfynd: Några få ejdrar övervintrade. Som 
mest sågs 3 hanar Friseboda 5/1 (RSG).
Vår och sommar: Endast ett mindre antal sågs 
sträcka över land: 160 ex Hammarsjön 4/4 
(RSG). Dunungar rapporterades från 3 kust-
lokaler med största antalet 130 ex Äspet 7/7 
(JWE).
Höststräck: Första sydsträckande fåglarna 
var 100 ex str S Rigeleje 30/7 (UGS). Sträck-
siffrorna var låga och totalt sågs endast 5639 
sträckande. Största dagssummorna var 1050 
ex Friseboda 25/10 (LNI) och 1066 ex Frise-
boda 10/11 (GAR).

Alfågel
Vinter/Vår: Största antalet rapporterade var 
150 rastande Friseboda 22/1 (Johan Sand-
ström, Anders Belfrage) dvs. ett lågt antal 
jämfört med 500 ex 2010 och 1500 ex 2009. 
Sista vårobservationen var 30 ex Äspet 24/4 
(Anders Sennmalm).
Höst: Den första observationen var en hane 
Friseboda 15/10 (JLR). Största rapporterade 
antalet var 50 ex Friseboda 4/12 (JLR).
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Sjöorre
Vinter/Vår: Största antalet i januari var 50 ex 
Friseboda 16/1 (GAR) och i februari 61 ex Ju-
leboda 6/2 LNI), i mars sågs max 30 ex medan 
största antalet i april var 300 ex Gropahålet 
23/4 (JLR). Sista vårobservationen var ett 
rastande par Tvillingaboden 5/5 (Hasse Berg-
lund).
Höst: Den första observationen var 40 rastande 
Rigeleje 25/6 (UGS) och första sydsträckande 
flocken var 12 ex Äspet 26/6 (Per-Erik Holm-
lund). Sammanlagt sågs 5484 ex sträcka under 
hösten. Största antalet rastande var 3000 ex 
Stockaboden 11/9 (RSG).

Svärta
Vinter/Vår: Största antalet var 100 ex Frisebo-
da 22/1 (Johan Sandström, Anders Belfrage). 
Sista vårobservationen var 1 ex Tvillingabo-
den 5/5 (Hasse Berglund).
Höststräck: Första sträcket var 7 ex Rigeleje 
23/7 (UGS). Endast 269 sträckande inräknades 
under hösten med största antalet 103 ex Furu-
boda 26/10 (RSG).
Kommentar: Detta var första året på länge som 
inga fynd av fåglar gjorts under häckningstid i 
Landöskärgården. Vi får hoppas att 2012 blir 
bättre.

Knipa
Vinter/Vår: Största antalen var 350 ex Äspet 
17/1 (CNN) och 200 ex Landön 21/1 (CNN).
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Salskrake
Vinter/Vår: Största antalen var 225 ex Landön 
29/1 (CWE) och 280 ex Tosteberga 13/2 (Mi-
kael Jönsson). Sista vårobservationen var 7 ex 
Åladammen 2/4 (RSG).
Höst: Första observationen var 2 honfärgade 
Axeltorpsviken 15/10 (NWA). Som mest sågs 
150 ex Österslöv 10/12 (HC).

Småskrake
Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 40 
ex Tosteberga 22/1 (Johan Sandström, Anders 
Belfrage).
Sommar: Många observationer gjordes men 
inga häckningar har rapporterats.
Höst: Största antalen var 230 ex Äspet 26/9 
(HWL) och 269 ex str S Friseboda (GAR).

Storskrake
Vinter/Vår: Största antalen var 50 ex Åhus 
hamn 7/1 och 21/1 (CNN) och 58 ex Axel-
torpsviken 28/3 (LNI).
Sommar: Enda rapporterade ungkullen var 8 
ex Ivetofta 29/6 (LNI).
Höst: Största antalen var 200 ex Karsholm 
15/11 (LNI)

Orre
Våren: Den positiva trenden med spelande 
tuppar har tyvärr brutits. Tillbakagången är 
kraftig, från 10 tuppar 2010 till som mest bara 
6 tuppar våren 2011(HWL m fl). Bara en höna 
har iakttagits vid två olika tillfällen i anslut-
ning till spelplatsen (Ewert Nilsson m fl).
Hösten: Från hösten föreligger rapport om en 
hane 30/10 (Anders Kjellsson)
Det finns inga rapporter om iakttagna orrar ut-
anför Fjällmossen.

Tjäder
En rapport om ett iakttaget par under våren fö-
religger från norra delen av området (HC). 

Vaktel
Spelande fåglar: Antalet spelande vaktlar är 
mycket svårbedömt eftersom vi inte vet hur 

mycket fåglarna flyttar omkring under säsong-
en. Totalt bedöms emellertid hela 32 ex ha 
noterats under perioden 21/5-1/8. En observa-
tion gjordes i Bromölla kommun; 1 ex Råby, 
Levrasjön 17/7 (André Julinder) medan övriga 
fördelades enligt följande (från N till S): Kars-
holm (1), Norra Strö (1), Råbelöv (1), Kjuge-
kull (1), Önnestad (2), Nymö (1), Tosteberga 
ängar (1), Herculesdammarna (1), Håslövs 
ängar (2), Vanneberga fure (1), Hovby ängar 
(2), Åhus (1), Everöd (2), Köpinge ängar (3), 
Ripa (3), Olsgård-Pulken (3), Borrestad (1), 
Ängagårdsdammen (1), Kärrfästorna (1), Fri-
seboda (1) samt Trunelän (1).
Helhetsbedömning: Årets summa tangerar års-
bästa från 2005 och får därmed betraktas som 
mycket god. Genomsnittet för 2000-2009 låg 
på 20,5 spelande vaktlar per år. Vakteln hade 
ett fantastiskt bra år i hela landet och för Skå-
nes del putsades årsrekordet med hästlängder, 
tidigare rekord var 143 ex 2005 medan årets 
totalsumma slutade på smått fantastiska 256 
ex!

Smålom
Vinterfynd: 1 ex Gropahålet 7/1 (RSG), 1 ex 
Furuboda 9/1 (JLR), 1 ex Äspet 15/1 (GAR, 
EVA) och 1 ex Friseboda 22/1 (Ola Bondes-
son).
Vårfynd: 2 ex Friseboda 12/3 (GRFL), 2 ex 
Juleboda 21/3 (GAR), 1 ex Friseboda 20/4 
(JWE) och 1 ex Tvillingaboden (G:a Furubo-
da) 5/5 (Hasse Berglund).
Sommarfynd: 1 ex Äspet 13/8 (BSV).
Höststräck: Sträckande smålommar har rap-
porterats från Friseboda 5/9-16/12 och upp-
skattningsvis har det rapporterats 161 ex.
Bästa dagar: 48 ex str S Friseboda 10/11 
(GAR) och 51 ex str S Friseboda 3/12 (GRFL).

Storlom
I år har det kommit in ganska många rapporter 
om rastande fåglar vid kusten under jan-dec.
Största antal jan-april: 5 ex Juleboda 20/1 
(NWA) och 8 ex Friseboda 22/1 (Johan Sand-
ström, Anders Belfrage) och 14 ex Glansabo-
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den (Yngsjö) 22/4 (CNN).
Häckning: I år lyckades storlommarna bra med 
sina häckningar och fyra lyckade häckningar 
har rapporterats. 2 pull Ivösjön 2/6-19/7 (LNI, 
Christoffer Martinsson), 2 pull Raslången 
28/6 (GÖFL, EVA), 3 pull Immeln (Udden) 
11/6-1/7 (Torvald Persson) och 1 pull Immeln 
(Breanäs) 2/7 (Torvald Persson). Senast det 
rapporterades häckning i dessa tre sjöar sam-
tidigt var 2007.
Större antal juni-dec: Max 49 ex Rigeleje 25/6-
10/7 (UGS), 25 ex Friseboda 17/9 (GRFL, 
GAR), 20 ex Friseboda 10/11 (GAR), 30 ex 
Äspet 16/12 (RSG) och 24 ex Friseboda 25/12 
(HWL).
Sträckräkning: Under sept-dec räknades upp-
skattningsvis 125 ex på sydsträck.

Svartnäbbad	islom
Även i år har vi haft en observation av svart-
näbbad islom. 1 ex rastade i Friseboda 3/12 
(GRFL). Det var åttonde året i rad som arten 
rapporterats från Kristinstads kommun.

Smådopping
Vinterfynd: Endast en smådopping har setts 
i jan-feb. 1 ex Skräbeåns mynning 14/1-5/2 
(NWA, LNI).
Häckning: Att smådoppingarna har haft ett par 
tuffa vintrar märks också på antalet häckning-
ar. Endast två lyckade häckningar har rappor-
terats, båda i Fenix damm (Vä). 2 pull (2-5 da-
gar gamla) Fenix damm (Vä) 29/8 (UJK) och 2 
stora ungar, samma plats och datum (UJK). Par 
har även observerats i Karpalundsdammar och 
Kvarnnäsdammen. Spel/sång har förekommit i 
Väjlasjö och i Adinaldammen.
Decemberfynd: 3 ex Vramsån (Östra Vram) 
13/12 (CNN), 2 ex Åhus hamn 24/12 (HWL), 
1 ex Hammarspynt 29/12 (CNN) och 2 ex Rå-
belövssjön (utloppet) 30/12 (HC).

Skäggdopping
Stora flockar: 85 ex Råbelövssjön 15/10 (HC) 
och 160 ex Oppmannasjön 11/12 (Sven Svens-
son).
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Gråhakedopping
Vinterfynd: 2 ex Juleboda 5/1 (Erik Nordberg, 
Ronnie Nederfeldt), 1 ex Furuboda 9/1 (JLR), 
2 ex Landön 20/1 (UJK), 2 ex Åhus 23/1 
(THL), 2 ex Tosteberga 11/2 (UJK, EVA) och 
2 ex Juleboda 12/2 (Anders Oscarsson).
Vårfynd: 1 ex Äspet 5/3 (THL).
Häckning: Första obs på häckningsplats var 
Fenix damm 29/3. Under häckningsäsongen 
fanns minst sex par i vårt område. Tre lyckade 
häckningar har konstaterats, varav två i Fenix 
damm (Vä) (1+2 pull). Även i Noviadammen 
lyckades ett par med häckningen (1 pull). Ett 
par sågs ruva i dammen vid Adinal 13/6 (HC). 
Bobygge har rapporterats från Kärravången 
22/4 (JWE) och Karpalunds dammar 21/6 
(GRFL). För mer info se artikel i Spoven nr 
4, 2011.
Höststräck: 7 ex rastade Glansaboden (Yng-
sjö) 10/9 (CNN). Sträckräkning vid Friseboda-
Juleboda sept-dec gav 44 ex under 15 dagar. 
Bästa dag: 22 ex str S Friseboda 10/11 (GAR).

Svarthakedopping
Svarthakedopping har rapporterats från kust-
sträckan Åhus-Juleboda under alla månader 
utom maj och juni.
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Vinterfynd: Största antal var 6 ex Rigeleje 31/1 
(Anders Jönsson) och 7 ex Juleboda 6/2 (LNI).
Vårfynd: Största antal var 8 ex Friseboda 12/3 
(BSE) och 10 ex Juleboda 14/4 (Nils Kjellén).
Sommarfynd: 1 ex Äspet 4/7 (JWE, Ragnar 
Hall), 1 ex Tvillingaboden (Furuboda) 25/8 
(RSG).
Höstfynd: De första fåglarna dyker upp i sept 
och därefter ses fåglar året ut.                            Störs-
ta flockar: 15 ex Juleboda 29/10 (UGS), 12 ex 
Glansaboden (Yngsjö) 21/11 (CNN) och 13 ex 
Glansaboden (Yngsjö) 8/12 (CNN).

Svarthalsad	dopping
Svarthalsad dopping är en ganska sällsynt gäst 
i våra trakter. I år rastade 3 ex i havet utanför 
Rigeleje (Juleboda) 20/4 (UGS). Senaste fyn-
det är från 2005 då 1 ex sågs i Råbelövssjön.

Storskarv
Häckning: Sammanlagt har 625 par rappor-
terats från 2 kolonier. Boräkning i mitten av 
maj gav 574 aktiva bon på Lägerholmen 19/5 
(NWA) och i Ivösjön har 51 aktiva bon rappor-
terats från Fägö 13/6 (LNI).
Antalet aktiva bon på Lägerholmen minskar 
för andra året i rad. År 2009 fanns 702 bon, 
efter att ha ökat åtta år i rad.

Rördrom
De hårda vintrarna verkar ha gått hårt åt rör-
drommarna i vattenriket. Inga vinterfynd är 
rapporterade. Den första tutande hanen hördes 
vid Hercules dammar 31/3 (ARLA). 2 ex har 
tutat vid Hercules dammar från början av april 
till 6/6 (ARLA m fl). 1 ex Råbelövssjön 11/4 
(EAN), 2 ex Axeltorpsviken (Ivösjön) 20/4 
(Ulla B Johnsson, Stig Sturesson), 1 ex Hås-
lövs ängar 22/4 (Tommy Lindberg) och 1 ex 
Väjla sjö (Kiaby) 13/5 (US). 
Kommentar: Ett extremt lågt antal för vatten-
riket som helhet där alltså endast 2 stationära 
hanar tutande. Förhoppningsvis ger riksinven-
teringen av rördrom 2012 bättre besked om 
populationens storlek i vårt område.

Ägretthäger
Det börjar bli mer regel än undantag med fynd 
av ägretthäger i vattenriket. De senaste sju 
åren har vi haft besök av 3-7 individer varje år. 
(Se tabell Spoven nr 3, 2009).
Vårfynd: 2 ex Rinkaby ängar 15/4 (Martin Am-
coff), 2 ex Valje-Axeltorpsviken 24-25/4 (LNI, 
Patrik Österblad), 2 ex Hercules dammar 1/5 
(Emma Billem, Linus Almqvist). Eventuellt är 
det samma individer som rört sig i området.
Höstfynd: 1 ex Norra Lingenäset (Araslövs-
sjön) 9/10 (LNI), 1 ex Kiaby (Oppmannasjön) 
20/10 (JLR), 1 ex Terraholmen (Landön) 30/10 
(LNI), 1 ex Edenryd 8/11 (Göran Svahn) och 1 
ex Terraholmen (Landön) 13/11 (HC, Anders 
Sennmalm). Även när det gäller höstobserva-
tionerna är det svårt att spekulera i om det rör 
sig om en eller flera individer.

Vit	stork
Vinter/Vår: Fyra friflygande storkar övervint-
rade vid det nedlagda Vibyhägnet och en hane 
vid det nya Härnestadshägnet. Härnestadsha-
nens hona, som lämnat området 2010, infånga-
des under vintern och släpptes åter ut i Härne-
stad under mars.
Häckningar: I Viby fick paret på gårdsbutiken 
2 ungar och paret på potatisladan 3 ungar. I 
Härnestad fick det friflygande paret 3 ungar. 
Två par häckade inne i Härnestadshägnet och 
fick 3 respektive 1 unge, dessa ungar släpptes 
senare ut i Stänkelösa.
Höst: Två av ungarna från potatisladan i Viby 
sågs 23/8 vid Härnestad och en av ungarna 
från gårdsbutiken i Viby sågs 28/8 vid Hem-
mestorps mölla. Två av de ungar som kläckts 
inne i Härnestadshägnet var med i den stora 
storkflock som 21/8 flyttade via Själland och 
vidare söderut via Fehmarn. En av dessa ungar 
hittades 16/9 död under en kraftledning nära 
Zaragoza i Spanien. Under hösten rapportera-
des också att en stork född 2007 vid gårdsbuti-
ken i Viby fanns vid Ganschow i Nordtyskland 
den 15/11.
Vinter: Fyra friflygande storkar övervintrade i 
Viby och två vid Härnestad.
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Bivråk
Årets första observation, en nordsträckande 
hane, gjordes över Bromölla 12/5 (Björn Lind-
kvist). Till skillnad från i fjol inga höga sträck-
siffror inrapporterade under våren. Bivråken är 
en ovanlig häckare i vårt område och förekom-
mer framför allt i den norra och västra delen 
som har mer sammanhängande lövskogsom-
råden. Observationer som tyder på häckning 
eller permanent revir noterades vid Bökestad, 
Ekestad, Österlia, Everöd och Maltesholm och 
på ytterligare ett tiotal lokaler sågs enstaka 
fåglar under häckningstid (GRFL m.fl.)    
De flesta bivråkar sträcker söderut i månads-
skiftet augusti/september och i år noterades 
bra sträck 1/9 då 89 ad + 4 1K noterades vid 
Furehov, Åhus (RSG) och från Rinkaby Skjut-
fält rapporterades 17 ex mot SV 10/9 (HC). 
Ungfåglar kan stanna kvar långt in i september 
och början av oktober. En sen fågel sträckte 
söderut vid Tosteberga 28/9 (ARLA, Mona 
Wall).

Brun glada 
Den första fågeln sågs vid Ripa 20/4 (Pål-Axel 
Olsson) och den andra aprilobservationen gjor-
des vid Gualöv 30/4 (Douglas Gustavsson). I 
maj två rapporter: 1 ex Egeside 12/5 (BSV) 
och 1 ex. Hercules dammar 21/5 (RSG).
Under hösten sex observationer: 1 ex. Håslövs 
ängar 10/9 (Nils-Gunnar Isaksson), 1 1K Kar-
palund 16/9 (RSG) och möjligen samma fågel 
på Rinkaby ängar 17/9 (JLR). Dock säker ob-
servation av ytterligare en brunglada, en adult 
fågel, samma dag 17/9 vid Karsholm (HC). 
En ungfågel noterades slutligen vid Furehov, 
Åhus 19/9 (POK). Sammantaget många ob-
servationer under året och även om flera rör 
samma fåglar så avspeglar årets resultat artens 
positiva trend. 

Glada
Gladan övervintrar i stor utsträckning i nord-
östra Skåne och stora vinterflockar ses framför 
allt på förvintern fram till nyår. Den största an-

samlingen under våren var 26 ex vid Vanne-
berga 26/1 (LNI). Under hösten-vintern fanns 
som mest 65 ex. på samma lokal 17/12 (LNI). 
Inventeringar i den södra delen av kommunen 
visar att gladan numera är en vanlig häckfågel 
i bygden och kontroll av häckningsframgång, i 
samband med ringmärkning har visat att repro-
duktionen är god.
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Havsörn
Eftersom vinterns enda dimma slog till den 
förmiddag som örnräkningen skulle genom-
föras finns inga säkra uppgifter från örnräk-
ningen den 8/1. I Kristianstadsbygden fanns 
fem havsörnspar och möjligen var det ett sjätte 
par som sågs bygga bo under sommaren. Det 
saknas till viss del information om parens 
häckningsresultat men minst 2 par genomförde 
häckning och 3 ungar kom på vingarna. 

Brun	kärrhök	
Årets första fågel sågs vid Hammarsjön 12/3 
(UJK, RSG). Sedan några år tillbaka har vi 
en god bild över beståndet i nordöstra Skåne. 
Vid Hammarsjön fanns det kärrhökar i ett tio-
tal revir inledningsvis men det konstaterades 
endast 6 häckningar av vilka 4 var framgångs-
rika (RSG, Mirja Ström-Eriksson).  I Svarta 
sjö med omgivande vassområden fanns även 
något par.  
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Vid Karpalundsdammarna noterades 8 par 
(RSG, Mirja Ström-Eriksson) medan Aras-
lövssjön stod tom redan i maj efter det att tre 
par hävdat revir i april. I den södra delen av 
Vattenriket noterades minst 3 par i Egeside-
Yngsjön (CCT m fl). 
Fåglar noterads under häckningstid även vid 
Lyngsjön, Borrestad, Ovesholmssjön och Rå-
belövssjön. Liksom tidigare år få rapporter 
från Oppmannasjön och Ivösjön men häckning 
konstaterades i Ivösjön, närmare bestämt i Ax-
eltorpsviken och vid Ivetofta, Bromölla. Årets 
sista kärrhökar, 2 ex, sågs på Isternäset 22/10 
(Jerker Jansson).  

Blå	kärrhök
Vinterfynden gäller främst enstaka fåglar i 
anslutning till kusten och Vattenriket. Blå-
hökarna stannar som regel kvar till mars och 
vårsträckande fåglar är relativt vanliga fram 
till mitten av april. Två majfynd: en honfärgad 
Herculesviken 2/5 (Lars Lundquist), 1 ex. Sån-
narna 6/5 (BSV). Observationer under som-
marmånaderna är sällsynta: 1 ex Egeside 16/6 
(Johan Lenell).
Höststräcket kan vara igång redan i augusti 
och första blåhöken sträckte förbi Furehov, 
Åhus 18/8 (RSG). Antalet fåglar ökade däref-
ter successivt under september månad för att 
kulminera under mitten av oktober. Flera ex 
samtidigt: 3 honfärgade fåglar Landön 19/11 
(Hans Wahlberg).
 
Ob.	Ängs/-Stäpphök
En hona Håslövs ängar 20/9 (CNN).   

Stäpphök
En 1K stäpphök sågs under 2 dagar vid Hovby 
ängar, Björkhäll 31/8-1/9 (RSG, HC), en 1K 
str S Viby (BSV), en 1K Isternäset 23-26/9 
(HC, m fl) och sist ut var en 1K fågel som sågs 
sträcka V över Håslövs ängar 8/10 (RSG). 
Kommentar: Stäpphöken uppträdde invasions-
artat i Sverige under 2011. Hela 4 olika indi-
vider under ett och samma år är ett sanslöst 

rekord. Arten har bara setts 3 gånger tidigare i 
vårt område och alla observationerna är gjorda 
under 2000-talet. 
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Ängshök
Årets första ängshök sågs vid Everöd 8/5 
(Magnus Lundgren). Under häckningssäsong-
en konstaterades ett par samt en oparad hane. 
Ett häckningsförsök i rapsfält noterades men 
sannolikt blev inga ungar flygga (PON). Årets 
sista observationer var 1 ad hane Hovby ängar 
18/8 (HC) och en 1K mot SV Furehov, Åhus 
23/8 (RSG).

Duvhök
Under året inkom endast ett par rapporter som 
indikerar revirhållande fåglar. Duvhöken är 
genom sitt undanskymda leverne en betydligt 
vanligare häckfågel än vad den årliga rappor-
teringen antyder.

Fjällvråk
Ett relativt sparsamt uppträdande under våren 
med sista obs 6/5 vid Åsums ängar (HC), 
Den goda gnagartillgången under sommaren i 
norr märktes på höststräcket. Första höstrap-
port var 1 ex Bökestad 4/9 (GÖFL) och som 
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mest 119 ex mot SV vid Östra Hammaren 
14/10 (LNI) vilket är en mycket hög siffra. 
Vintertid som mest 4 ex Tosteberga 7/12 (UJK) 
och 4 ex Håslövs ängar 19/12 (RSG). 
 
Kungsörn
Kungsörnen lever ett mer dolt liv än havsörnen 
trots det lyckades någon observatör notera en 
kungsörn i den rådande dimman vid örnräk-
ningen 8/1. Hela 4 ex sågs vid Trolle-Ljungby 
några dagar tidigare 3/1 (Peter Hvass) vilket 
visar att vi hade betydligt fler övervintrande 
fåglar i bygden än vad vi ser under normala 
förhållanden vid örnräkningen. Sannolikt har 
vi årligen 10-15 övervintrande fåglar inom 
vårt rapportområde men eftersom vi idag även 
har häckande fåglar är det svårt att skilja de 
olika kategorierna åt. Två par häckade under 
säsongen och de fick ut vardera en flygg unge. 
Bygdens tredje kungsörnspar sågs inte heller 
i år till, men sannolikt har de flyttat till hittills 
okänt område.   

Fiskgjuse
Årets första fiskgjuse noterades vid Ivösjön 
28/3 (LNI) och samma dag 5 ex mot N över 
Håslövs ängar (RSG). Vattenrikets gjusar är 
sedan några år tillbaka väldokumenterade och 
under säsongen fanns 4 par i våtmarksområdet. 
Tre par genomförde lyckade häckningar.   
Från den norra delen av kommunen kom rap-
porter om häckning från Ivösjön med 11 par. 
Endast 6 par lyckades med häckningen, sanno-
likt på grund av störningar från det rörliga fri-
luftslivet, och 15 ungar blev flygfärdiga (LNI). 
Årets sista gjuse sågs vid Håslövs ängar 8/10 
(RSG).

Stenfalk
Stenfalken tillhör de nordliga fjäll- och skogs-
områdena och den ses främst under vår- och 
höststräcket. Enstaka fåglar kan övervintra 
milda vintrar men årets rapporter tyder på ett 
mycket sparsamt uppträdande under januari 
och februari: 1 ex Färlöv 31/1(Rolf Holm) och 

en honfärgad fågel Äspet 9/2 (LNI). Under 
mars-april, ett tiotal observationer med sista 
vårobservationen vid Åsums ängar 21/5 (Clas 
Hermansson).
Första höstobsen var en 1K, Norra Strö 2/9 
(HWQ). Höststräcket har som regel sin topp 
under den senare delen av september och 
under hela månaden sågs sannolikt ett tiotal 
olika fåglar. Observationerna från årets sista 
månader indikerar mycket få stenfalkar: 1 ex 
Landön 19/11 (Hans Whalberg) och en hona 
Karsholm 3/12 (HC).
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Lärkfalk
Årets första lärkfalk sågs vid Araslövssjön 
27/4 (EVA). Liksom tidigare år många ob-
servationer från våtmarksområdena med som 
mest 6 ex vid Hercules dammar 9/5 (ARLA). 
Totalt endast en handfull rapporter om miss-
tänkt häckning. Senare års studier tyder dock 
på att vi har en tät livskraftig population i 
nordöstra Skåne.

Jaktfalk
Äntligen efter många års väntan fanns det en 
stationär jaktfalk som gladde många skådare 
i nordost. 1 2k-fågel sågs av och till på Hås-
lövs ängar 11-14/3 (RSG m fl). De få fynd som 
gjorts tidigare har gällt korta observationer av 
förbiflygande fåglar som bara glatt enstaka 
skådare.

26	 Spoven



Pilgrimsfalk
De två falkarna i Kristianstad sågs på vatten-
tornet hela vintern. Paret skred till häckning i 
bolådan och tre ungar kom på vingarna i slutet 
av juni. Under sommaren sågs fåglarna fram-
för allt på Isternäset. Efter häckningssäsongen 
finns inga säkra observationer av ungarna.
De flesta rapporter som rör pilgrimsfalk gäller 
med all sannolikhet det häckande paret i Kris-
tianstad. Eftersom hanen i paret har en perma-
nent vingskada är han relativt lätt att känna 
igen i fält. Vi vet därför att falkarna jagar en 
hel del i de omgivande våtmarkerna exempel-
vis på Isternäset och Håslövs ängar. Troligen 
kan falkarna göra ännu längre jakturer ner mot 
södra Hammarsjön och till och med ut till kus-
ten. 
Ytterligare en vattentornsfalk höll, liksom 
närmast föregående vintrar, till i Åhus. Denna 
brukar stanna kvar in i april och anlända i sep-
tember (25/9 2011) vilket troligen innebär att 
falken har nordligt ursprung. 
Utöver dessa stationära fåglar noterades ytter-
ligare några falkar, framför allt under sträck-
tid. En adult fågel Tosteberga Bodar 6/3 (LNI), 
1 adult Olseröd 19/3 och 1 ex Lyckeboda 9/4 
(THL). En falk sågs på Vannebergaholmen 
21/5 (HC) och 1 ex Äspet (JLR). 
En tidig observation av en 1K fågel (ringmärkt) 
gjordes 30/7 vid Sjödala, Oppmannasjön. San-
nolikheten att det rörde sig om en av ungarna 
från Vattentornet var stor. Den 16/8 iakttogs 
troligen samma ungfågel vid Håstad ett par km 
bort. Den var försedd med färgringar och vi-
sade sig vid kontroll vara ringmärkt ett par må-
nader tidigare som bounge på Bornholm (HC).
Höststräcket: 1 ex Rinkaby yttre 28/8 (HC), 2 
1K Furehov, Åhus 1/9 (RSG), 1 ex Friseboda 
9/9, 1 adult Östra Hammaren 16/9 (LNI), 2 1K 
Furehov, Åhus 13/10 (RSG).
Senare under senhöst och vinter flera observa-
tioner i kustlandet Åhus-Nymölla, men här är 
det svårt att skilja våra häckfåglar från andra 
övervintrare.

Vattenrall
Eftervinter: Med början på årets andra dag 
sågs 1 ex i dike vid Österslövshus (HC). Vin-
tern hade redan då ett hjärngrepp som inte 
släppte förrän sent på våren. Inga fler iaktta-
gelser gjordes förrän de första revirhävdande 
fåglarna noterades i början av april.
Häckningstid: Fynd om 1-2 fåglar med spel el-
ler lockläte noterades vid Gummastorpasjön, 
Karpalund, Heruclesdammarna, Oppmanna-
sjön vid Arkelstorp, Råbelövssjön vid Balsby, 
Arkelstorpsviken (Ivösjön) och Tolebäcken 
vid Egeside.
Förvinter: Enda fyndet är 1 hörd Råbelövs-
sjöns utlopp vid Balsby, 30/12 (UTO).
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Vattenrall

Småfläckig	sumphöna
Spelande fåglar: 2 ex Håslövs ängar 28/4 
(RSG), 1 ex Pulken 30/5-2/6 (JLR m fl) samt, 
något oväntat, 1 ex Väjlasjö, Gualöv 2/6 (US). 
Totalt således 4 individer. 
Helhetsbedömning: Antalet ligger i nivå med 
2010 års resultat vilket är glädjande med tanke 
på att arten haft en vikande trend på senare år 
och helt uteblev 2009. I vanlig ordning uteblev 
höstobservationer av arten.
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Kornknarr
Spelande fåglar: 1 ex Köpinge ängar 27/6 
(EVA) samt 1 ex Friseboda 6-10/7 (Dan Ham-
marlund m fl). Det kan inte uteslutas att obser-
vationerna avser en och samma individ, men 
de räknas här som olika.
Ringmärkning: Fågeln vid Friseboda ring-
märktes inom ramen för det kornknarrsprojekt 
som sedan flera år drivs av Peter Olsson, Kaj 
Svahn och Henrik Ehrenberg.
Helhetsbedömning: Ännu ett genomuselt år 
för arten i vårt område, vilket tyvärr stärker 
misstanken om att vi inte har någon häckande 
population. 2000-talets första dekad bjöd på 
ett riktigt uppsving för arten inom rapportom-
rådet, men årets och fjolårets siffror ligger på 
en nivå som motsvarar 1990-talets låga antal. 
Låt oss hoppas att knarrarna bara genomgår en 
tillfällig svacka!

Trana
Vårrastande: Den utdragna vintern gjorde att 
de första tranorna inte rapporterades förrän 
den 7/3 då ett par iakttogs vid Årröds kvarn 
(EVA).
Vårsträcket kom igång ordentligt kring den 
20/3 och kulminerade med rekordartade 7200 
ex (jmf 3650 ex 2010) som samlades för över-
nattning vid Pulken 30-31/3 (EVA). Toppda-
tumen sammanföll med fjolåret. Fram till den 
9/4 fanns upp till 2150 rastare kvar vid Pulken 
(EVA). Därefter klingade det successivt av. In-
matningen av tranorna till Pulken bidrog till att 
få skador på jordbruksgrödor rapporterades.  
Utöver en generell beståndsökning kan säkert 
årets höga siffror förklaras av dåligt flygväder 
som gjorde att färre drog vidare efter ankom-
sten från resan över Östersjön.
Häckningar: Rapporter om tranor som visat 
häckningsindicier eller uppträtt enstaka eller i 
par under häckningstid förekommer från hela 
området. Några slutsatser om förändringar av 
beståndet är inte möjliga att dra.
Sommarflockar: Få rapporter om sommar-
flockar föreligger och de som finns har rört sig 

kring 30-40 fåglar. 
Höstrastare: Under augusti-september rasta-
de några större flockar i södra delen av om-
rådet; som mest 300 ex Gärds Köpinge 10/8 
(Carl Andersson gm HC), 300 ex Pulken 30/8 
(Lennart Pettersson), 400 ex Hovby ängar 3/9 
(CNN) och 500 ex Fjälkinge 11/9 (Anders 
Hansson).
Höststräckare: mer omfattande sydsträck har 
rapporterats enligt följande; 2400 ex Olseröd 
1/10 (THL) och 2900 ex Österäng, Kristian-
stad 8/10 (RSG). Ett sent fynd finns från åk-
rarna mellan Landön och Vanneberga, där 1 ex 
sågs bland sångsvanar 28/11 (Lasse Sunner-
stig). Ett remarkabelt sent fynd gjordes av 4 ex 
som flög söderut vid Horna på julafton, 24/12 
(Carina Wettemark gm HC). Samma 4 ex sågs 
och fotograferades när de sträckte förbi Rav-
lunda 2 dagar senare.
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Strandskata

Strandskata
Vårfynd: Årets första exemplar dök upp ute 
på Karet i Äspet 8/3 (LNI), vilket var en dag 
tidigare än de två föregående åren. Arten är 
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med andra ord punktlig i sin ankomst. Största 
flockarna under vårsträcket var; 50 ex Landön 
21/3 (CNN), 85 ex Vannebergaholmen 25/3 
(LNI), 80 ex Håslövs ängar (CWE) och 100 ex 
Håslövs ängar 3/4 (Johan Lenell). Precis som 
tidigare år kan man konstatera att merparten 
av de strandskator som är på väg norrut tycks 
passera igenom rapportområdet i månadsskif-
tet mars/april.

Sydsträck: 357 ex mot S Äspet 14/8 (GRFL). 
Fåglarna passerade i fyra separata flockar un-
der ett par kvällstimmar. I övrigt endast en-
staka individer och småflockar under augusti/
september. Årets sista strandskata passerade 
söderut över Rakö utanför Tosteberga bodar 
9/10 (GAR).

Skärfläcka
Vårfynd: Årets första observation utgjordes av 
11 ex vid Fårabäck 20/3 (THL). Under mars 
och inledningen av april fylldes det sedan på 
med fåglar på de lokaler utmed kusten som 
normalt attraherar arten. Några toppnotering-
ar från våren; 28 ex Vannebergaholmen 16/4 
(THL), 47 ex Äspet 18/4 (Elisabeth Sturesson, 
Svante Söderholm), 23 ex Östra Hammaren 
21/4 (JLR) och 55 ex Äspet 9/5 (Bengt Johans-
son, Peter Holgersson).
Inland: 6 ex Håslövs ängar 30/3 (UJK) och 2 
ex Isternäset 27-29/5 (HC, US).
Häckning: I vanlig ordning näst intill omöjligt 
att få en helt klar bild över häckningsresultatet 
vid Äspet - den enda säkra häckningslokalen 
2011. En tidig indikation var i alla fall minst 
8 pulli 10/6 (THL). Toppnoteringen utgjordes 
av imponerande 110 ex 26/6 (Per-Erik Holm-
dahl), varav minst 40 pulli. Under de efterföl-
jande veckorna rapporterades dock betydligt 
färre ungfåglar och det ligger nära till hands 
att misstänka att dödligheten bland de skär-
fläckor som ser dagens ljus i Äspet är skräm-
mande hög, förmodligen främst som en följd 
av predation. 
Sydsträck: Inga större flockar rapporterades. I 

Äspet dröjde sig enstaka fåglar kvar en bra bit 
in i september. Årets sista observation var 2 ex 
Äspet 24/9 (HWL).

Obestämd	vadarsvala
1 adult fågel utanför Edenryds badplats 1/6 
(RSG, PON). Fågeln kom flygande och kunde 
följas under drygt fyra minuter då den passe-
rade mot sydväst. Tyvärr var avståndet för stort 
för att säkerställa bestämningen, men observa-
törernas intryck var ändå att det rörde sig om 
en rödvingad vadarsvala.

Mindre strandpipare
Fenologi: Årets första mindre strandpipare dök 
upp på Isternäset 4/4 (GRFL). 
Häckning: Par i lämplig häckningsbiotop no-
terades på följande lokaler; Isternäset (THL), 
Västra fäladsmarken på Näsby fält (Lars J 
Jonsson), Kristianstads spårområde (Hasse 
Berglund), Gyetorpskärret (LNI), Lingenäset 
(HC), Söndre Klack (Stefan Ericsson), Här-
lövstippen (RSG), Ängagårdsdammen (JWE) 
och Bäckaskogs grustag (Jonas Engzell).  
Kommentar: Arten fortsätter att uppträda som 
en sparsam men regelbunden häckfågel i rap-
portområdet. Det finns dock en hel del som 
talar för att rapporteringen från 2011 inte på 
långa vägar återspeglar den reella förekom-
sten. Rapporter från en rad kända häcknings-
lokaler saknas.

Större strandpipare
Större flockar: 20 ex Fårabäck 19/3 (RSG), 46 
ex Vannebergaholmen 25/3 (LNI), 30 ex Äspet 
25/7 (Magnus Persson) och 23 ex på samma 
lokal 15/8 (HWL).

Ljungpipare
Större flockar: De största flockarna under vå-
ren var följande; 125 ex Lyckeboda 9/4 (THL), 
110 ex Håstad 27/4 (HC) och 205 ex på samma 
lokal 7/5 (HC). Under hösten noterades som 
vanligt betydligt större ansamlingar; 1 000 ex 
Vinnö ängar 30/10 (POK), 600 ex Karsholm 
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6/11 (HC), 1 600 ex Svaneholm 12/11 (UJK, 
EVA) och 600 sträckande vid Hörröd, Norra 
Strö 20/11 (Johan Falk).

Kustpipare
Vårfynd: 1 ex Gyetorpskärret 23/5 (LNI) och 1 
ex Gruarna 11/6 (RSG). 
Sydsträck: Enstaka rastande fåglar sågs på oli-
ka kustlokaler juli-november. Största flockar 
var 8 ex Östra Hammaren 29/8 (JLR) och 11 
ex Vannebergaholmen 16/10 (GAR). I övrigt 
bokfördes inga anmärkningsvärda sträcksiff-
ror. Årets sista observation var 4 ex som ras-
tade på Vannebergaholmen 12/11 (LNI).

Tofsvipa
Vårfynd: Årets första observation av denna 
klassiska vårprimör bestod av 8 ex vid Ro-
alöv, Färlöv 19/1 (HWQ). Tidsmässigt var det 
över månad tidigare än året dessförinnan, men 
endast enstaka observationer gjordes under 
denna relativt bistra vinter och det verkliga 
inflödet av vipor kom som vanligt igång först 
en bit in i mars. Största sträckflockar under vå-
ren; 200 ex Gualöv 12/3 (LNI), 150 ex Sjögård 
22/3 (Anders Oscarsson) och 200 ex Isternäset 
25/3 (CWE).
Sydsträck: Jordbruksmarkerna i Vattenriket 
fortsätter att attrahera stora mängder tofsvipor 
under hösten. Under 2011 var antalen tillbaka 
på samma nivå om under rekordåret 2009 då 
flockar på 3 000 respektive 4 000 ex noterades 
kring Hammarsjöns södra delar i augusti och 
september. Rapporterade höstflockar med över 
1 000 ex; 5 000 ex Hovby 31/8 (RSG), 1 220 
ex Yngsjö (GAR), 1 200 ex Hovby 9/9 (HC), 
5 000 ex Hammarsjöns utlopp 12/9 (RSG), 3 
400 ex Hovby ängar 12/9 (GAR), 3 000 ex 
Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 1 200 ex Nyehu-
sen 13/10 (UJK, CAL), 2 000 ex Vinnö ängar 
30/10 (POK), 2 200 ex Hovby 31/10 (RSG), 2 
000 ex Hammarsjöns utlopp 1/11 (RSG), 1 000 
ex Karsholm 8/11 (UJK) och 1 650 ex Svane-
holm 12/11 (UJK, EVA). 
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Tofsvipa

Kustsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 13/6 (BSV) och 23/6 
(NWA) utgör gränsfall men får nog ändå be-
traktas som potentiella eftersläntrare i nord-
sträcket.
Sydsträck: Inleddes med 4 ex på Kärrringören 
11/7 (UTO). Därefter följde ett flertal obser-
vationer av enstaka fåglar och småflockar i 
framför allt Äspet. Största flock var 16 ex som 
rastade på Kärringören 12/7 (NWA). Årets 
två sista fåglar sågs på Östra Hammaren 16/9 
(LNI).

Sandlöpare
Vårfynd: 1 ex Äspet 29/5 (BSV).
Samtliga observationer under höststräcket: 1 
ex Äspet 3/8 och 8-9/8 (BSV, GRFL m.fl.), 7 
mot S Friseboda 12/8 (JWE), 1 ex Tvillingabo-
den 27/8 (RSG), 5 str S Friseboda 7/9 (GAR, 
NWA), 4 ex Stockaboden 11/9 (RSG) och 1 ex 
Äspet 17/9 (Bengt Nordin). 
Kommentar: Något enstaka vårfynd i slutet av 
maj eller början av juni hör till det normala. 
I övrigt kan man konstatera att arten uppträ-
der relativt sparsamt i rapportområdet under 
sydsträcket, trots att de långa sandstränderna 
utmed kusten borde ha oemotståndlig drag-
ningskraft på arten. 
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Småsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 24/5 (Nils Kjéllen), 2 ex 
5/6 (Peter Wredin) och 1 ex 6-7/6 (BSV, RSG).
Sydsträck: Noterad i mindre antal i Äspet 12/7-
7/10. Största rastande flockar; 8 ex 7/9 (GAR) 
och 8 ex 21/9 (HWQ). Utanför Äspet gjordes 
följande noteringar; 3 ex str S Friseboda 7/8 
(JWE), 1 ex Tosteberga ängar 22/8 (RSG) och 
1 ex Isternäset 16/9 (RSG).
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten 
med en handfull observationer i Äspet i må-
nadsskiftet maj/juni, följt av ett regelbundet 
uppträdande under stora delar av småvadarnas 
sydsträck. Arten är inte helt lätt att hitta utan-
för Äspet.

Mosnäppa
Vårfynd: 3 ex Gyetorpskärret 7/5 (David 
Olausson), 7 rastande Kärringören 13/5 (HC), 
4 ex invallningen, N Lingenäset, Näsby fält 
14/5 (HC), max 14 ex Gyetorpskärret 15-16/5 
(THL, LNI), 1 ex Äspet 16/5 (BSV), 7 ex Gye-
torpskärret 19/5 (US), 13 ex Takholmen 23/5 
LNI) och 1 ex Äspet 28-30/5 (THL, HWQ 
m.fl.). 
Sydsträck: Noterades i Äspet med 1-4 ex 3/7-
18/8. Enda observationen utanför Äspet var 2 
ex Vannebergaholmen 15/7 (HC).
Kommentar: Ovanligt talrik förekomst under 
vårsträcket med flera större flockar. Sydsträck 
enligt traditionellt mönster, där arten sågs så 
gott som dagligen i Äspet under juli och au-
gusti.

Fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

Mosnäppa

Vitgumpsnäppa
1 adult fågel uppehöll sig i Äspet 5-9/8 (RSG 
m.fl.). En hett efterlängtad art och årets sär-
klassiga stänkare för skådarna i rapportom-
rådet! Vitgumpsnäppan har sin utbredning i 
Nordamerika, men uppträder sällsynt i Europa 
under framför allt sommarmånaderna. I Sve-
rige har drygt 20 fynd gjorts fram till och med 
2011. Fågeln i Äspet kunde ses under goda 
betingelser av ett stort antal tillresta skådare 
från hela landet. Mestadels uppehöll den sig 
tillsammans med kärrsnäppor på sandreveln 
inne i Korran. Fyndet är fotografiskt dokumen-
terat. Intressant i sammanhanget också är att 
det gjordes ytterligare två fynd i Sverige som-
maren 2011; 1 ex Kråkenabben, Blekinge 31/7 
och 1 ex Getterön, Halland 6/8. Det ligger nära 
till hands att misstänka att Blekingefågeln kan 
vara samma individ som senare dök upp hos 
oss i Äspet.  

Spovsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 10/6 (THL).
Sydsträck: Noterades så gott som dagligen i 
Äspet 7/7-31/8. Största flock; 41 ex Äspet 12/7 
(Tobias Ljungquist).
Kommentar: Spovsnäppan är riktig svår att 
finna på vårsträcket. Det handlar då om unge-
fär samma svårighetsgrad som för småsnäppa, 
sandlöpare och myrsnäppa. Under Calidris-va-
darnas sydsträck är den desto lättare att jobba 
fram och i Äspet dyker det ofta upp små nätta 
flockar på upp till 40 ex i mitten av juli och 
början av augusti.

Skärsnäppa
2 ex Äspet 16/1 (BSV, NWA), 1 ex Äspet 22/2 
(RSG) och 1 ex Äspet 27/12 (Svante Söder-
holm, Elisabeth Sturesson).
Kommentar: Skärsnäppan uppträder numera 
årligen i rapportområdet. Den i särklass bästa 
lokalen utgörs av Karet utanför Äspet. För att 
hitta arten handlar det om att spana med enträ-
get med tubkikare mot de yttersta stenarna ute 
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på revet. Även stenfundamenten runt de stora 
sjömärkena kan vara värda att detaljstudera. 
Mera sällan ses rastande fåglar inne i lagunen 
eller utmed stränderna. 

Kärrsnäppa
Häckningstid: Årets första kärrsnäppa (med 
oklar rastillhörighet) dök upp på Håslövs ängar 
21/3 (RSG). Med tanke på lokalen och årstiden 
ligger det nära till hands att tro att det rörde sig 
om ett exemplar av den sydliga rasen schinzii. 
Säkerställda fynd av denna sydliga ras gjor-
des annars enbart på Vannebergaholmen: 1 
par 10/4 (HC), 1 par med bo innehållande ägg 
16/4 (ARLA), 3 adulta fåglar (1 par + 1 hane) 
27/4 (THL) och 1 spelande hane 21/5 (HC). 
Inga dokumenterade pulli på Vannebergahol-
men. Inga uppgifter om revirhållande fåglar på 
Håslövs ängar.
Stora flockar: En förkrossande andel av rap-
porterna kommer i vanlig ordning från Äspet 
där arten sågs regelbundet från slutet av juni 
till ett gott stycke in i oktober. Ett urval bland 
de största flockarna; 143 ex 4/7 (JWE), 133 ex 
12/7 (Tobias Ljungquist), 124 ex 23/7 (BSV) 
och 107 ex 24/9 (Bengt Hansson). Inga an-
märkningsvärda sträcksiffror från Friseboda.
Kommentar: Det ser verkligen mörkt ut för 
den sydliga rasen av kärrsnäppa, schinzii, i 
rapportområdet. Rasen verkar nu vara helt 
borta från Håslövs ängar och ett enstaka par 
på Vannebergaholmen är knappast att betrakta 
som en stabil population. Kommer rasen att 
saknas helt 2012?

Myrsnäppa
Vårfynd: 5 ex Äspet 28-31/5 (Hans Schwartz, 
Gösta Ståhlberg, BSV).
Sydsträck (samtliga observationer från Äspet): 
6 ex 22-26/7 (Anders Jönsson, BSV), 2 ex 11/8 
(JWE), 1 ex 14/8 (GRFL), 3 ex 25/8 (CNN, 
JLR) och 1 ex 7/9 (GAR).
Kommentar: Första gången på flera år gjordes 
inga observationer utanför Äspet.
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Myrsnäppa

Brushane
Häckningstid: Under april och maj gjordes 
i vanlig ordning ett flertal observationer av 
spelande fåglar i lämpliga häckningsbiotoper; 
Håslövs ängar, Viby äng, Herculesdammarna, 
Vinnö ängar, Lingenäset och i Pulken. Honor 
i lämplig häckningsbiotop observerades enligt 
följande; 3 ex Håslövs ängar 28/4 (RSG) och 1 
ex Isternäset 5/5 (Hasse Berglund). Inga säker-
ställda häckningar. 
Sydsträck: Mindre flockar rapporterades från 
flera olika lokaler 22/6-21/9. Utöver detta gjor-
des ett antal anmärkningsvärda senhöstfynd; 1 
ex Svaneholm 15/10 (UJK), 3 ex Hovby ängar 
(RSG) och 6 ex (5 hanar + 1 hona) Hammar-
sjöns utlopp 1/11 (RSG).
Kommentar: Artens häckningsstatus är svårbe-
dömd. Förmodligen häckar endast ett fåtal par 
årligen i Vattenriket.

Dvärgbeckasin
1 ex Viby äng 2/4 (HC), 1 ex Ekenabben 22/10 
(RSG) och 1 ex Lyngsjön 4/11 (LNI, ARLA).
Kommentar: Tre observationer under ett helt 
år är något av bottenrekord. Arten torde upp-
träda med regelbundenhet under både vår- och 
höststräck och är fullt möjlig att hitta även un-
der vintermånaderna, under förutsättning att 
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man letar aktivt och det finns lite isfria blötor. 
Det är högst troligt att den magra fyndbilden 
inte återspeglar den faktiska förekomsten i 
rapportområdet.

Enkelbeckasin
Vinterfynd: Inga observationer i januari-febru-
ari. I december gjordes följande noteringar; 2 
ex Ekenabben 4/12 (CNN), 1 ex Gyetorpskär-
ret 9/12 (NWA), 1 ex Östra Hammaren 14/12 
(NWA), 1 ex Äspet 15/12 (LNI), 2 ex Käl-
kestad 23/12 (HC) och 3 ex Lyngsjön 24/12 
(NWA).
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Enkelbeckasin

Dubbelbeckasin
2 spelande Håslövs ängar 15/5 (RSG).
Kommentar: Ett verkligt bottenår för ett av de 
stora dragplåstren i Vattenrikets spännande få-
gelfauna i maj. Den låga siffran är svår att för-
stå med tanke på de överlag positiva fyndbil-
derna från övriga delar av landet under samma 
period. Möjligen kan ofördelaktigt väder med 
en del kyla och blåst under artens relativt sma-
la sträcktopp i maj ha påverkat utdelningen el-
ler också kan den torra våren och de numera 
väldigt hårdsnaggade strandängarna kan ha 
bidragit negativt.
Sedan måste man också fråga sig om vi verk-
ligen letar tillräckligt aktivt och besöker alla 
lämpliga lokaler. 

Morkulla
Vinterfynd: 1 ex Österlövshus 2/1 (HC). Inga 
höstfynd eller noteringar från december.
Kommentar: Ett mycket magert vinteruppträ-
dande. 

Rödspov
Vårens första rödspovar, 5 ex sågs på Håslövs 
ängar 26/3 (NWA). Den 2/4 fanns 5 ex på Is-
ternäset (HC). Antalet ökade successivt i skif-
tet mars-april och 4/4 (innan utparningen ägt 
rum) noterades 29 ex i en vårflock på Håslövs 
ängar (RSG).
Liksom under de senaste åren genomfördes en 
simultanräkning i Vattenriket 16/4 (Richard 
Ottvall m fl) med följande resultat: Håslövs 
ängar max 21 ex (många hanar), Isternäset 14 
ex (5-6 par), Hovby ängar 2-3 ensamma ha-
nar, Vinnö ängar 1 par, Långängarna/Vramsåns 
mynning/Köpinge ängar 0, Viby ängar 0 och 
Åsums ängar 0. På Rinkaby ängar gjorde inget 
eftersök. Totalt anträffades alltså 37-40 ex.
Rapporterna om många hanar är oroväckande; 
vid ett överskott av hanar i populationen är ju 
det faktiska antalet par väsentligt lägre än 20 
par. Inte en enda unge sågs i Vattenriket 2011 
och redan 29/5 gick 30 födosökande rödspovar 
på Isternäset – ett säkert tecken på att häck-
ningarna inställts/avbrutits. Endast en rapport 
avser 1 ad som varnade för ungar på Isternäset 
14/6 (HC) men utfallet av denna troliga om-
läggning förblev okänt. 

Andra fynd i Vattenriket med omnejd var 1 
revirpar i Pulken (och ytterligare 1 ex) 8/5 
(HC m fl) samt 2 ex i Fredriksdalsviken 10/4 
(EAN) och på samma plats 1 spelande hane 
26/4 (HC). Vidare noterades 1 spelande hane 
på Rinkaby ängar 16/4 (RSG), 2 ex Åsums 
ängar 18/4 (RSG) och 1 ex Gyetorp 7/5 (David 
Olausson).
Förmodligen lämnade rödspovarna Vattenriket 
sedan häckningarna uteblivit/misslyckats. Inga 
rapporter har inkommit efter mitten av juni.
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Myrspov
Vårfynd: 5 ex Äspet 9/4 (NWA, Bo E Petters-
son), 1 ex Takholmen 11/4 (NWA) och 2 ex 
Äspet 17/5 (BSV).
Sydsträck: Observerad i mindre antal utmed 
kusten 14/7-8/10. Största flockar; 45 ex str S 
Rigeleje 18/7 (UGS), 27 ex Hovby ängar 18/7 
(RSG), 16 ex str S Rigeleje 19/7 (UGS), 11 ex 
Vannebergaholmen 9/8 (JWE) och 10 ex Fåra-
bäck 10/9 (HC).

Småspov
Vårfynd: 1 ex Åsums ängar 21/4 (HC), 1 ex 
Tosteberga ängar 24/4 (NWA), 1 ex Vanneber-
ga 2/5 (NWA), 2 ex str S Sommarlust (EAN) 
och 1 ex Äspet 7/5 (Sven Bågesund).
Sydsträck: Sparsamt uppträdande 29/6-2/9. 
Största flockar: 17 ex mot S Vannebergahol-
men 19/7 (Sven-Ola Nilsson) och 20 mot S 
Äspet 9/8 (Niklas Westermark).
Kommentar: Ett väsentligen normalt uppträ-
dande. Småspoven passerar typiskt genom 
rapportområdet i slutet av april och början av 
maj. Nästan alltid rör det sig då om enstaka 
individer eller små flockar som hastar förbi 
mot norr. Det brukar vara betydligt lättare att 
bekanta sig med arten i samband med sträck-
bevakning utmed kusten någon sen kväll i juli 
eller augusti.  

Storspov
Vårfynd: Årets tre första storspovar uppen-
barade sig på Håslövs ängar 11/3 (THL, HC). 
Samma dag sågs också 1 ex vid Tosteberga 
bodar (RSG). Den största vårflocken utgjordes 
av 40 ex som rastade vid Tosteberga bodar 4/4 
(GRFL). 
Häckningstid: I vanlig ordning har det inkom-
mit en mängd rapporter gällande par i lämplig 
häckningsmiljö: Egeside, Fjällmossen, Gäll-
tofta, Hammarslund, Hovby ängar, Håslövs 
ängar, Isternäset, Köpinge ängar, Lyngsjön, 
Näsby fält, Pulken, Rinkaby skjutfält, Rin-
kaby ängar, Ripa, Sjögård, Sånnarna, Toste-
berga ängar, Vannebergaholmen, Vinnö ängar, 

Vånga, Yngsjö kapell, Åby ängar och Åsums 
ängar.
Sydsträck: Sträcket kom igång under andra 
halvan av juni och fortsatte en bit in i septem-
ber. I oktober och november gjordes enstaka 
fynd. Inga fåglar rapporterades i december.
Kommentar: Arten har en fortsatt stabil häck-
ningsförekomst i området.

Drillsnäppa
Häckningstid: Precis som under föregående år 
gjordes ett flertal observationer av enstaka fåg-
lar eller par i lämpliga häckningsmiljöer. Inga 
konstaterade häckningar.
Kommentar: Det är högst troligt att drillsnäp-
pan har en stabil förekomst av åtskilliga par i 
rapportområdet, men som tidigare konstaterats 
krävs det både flit och skicklighet för att sä-
kerställa en häckning. Det sjörika skogslandet 
norr om Kristianstad utgör artens kärnområde 
i våra trakter. 

Skogssnäppa
Vårens första tre exemplar födosökte på en 
liten blötyta vid Tolebäcken, Egeside 21/3 
(GAR) och fem månader senare, den 21/8, 
sågs årets sista exemplar i Äspet (Ewert Nils-
son). Största flockar under året; 8 ex Rinkaby 
ängar 2/4 (RSG), 9 ex Herculesdammarna 13/4 
(THL), 9 ex Isternäset 6/5 (UJK, EVA), 9 ex 
Smekorran, Borrestad 16/6 (UJK), 14 ex Gye-
torpskärret 22/6 (LNI) och 15 ex Äspet 25/7 
(Magnus Persson). 
Häckningstid: Inte heller under 2011 kunde 
några häckningar konstateras. Senast så sked-
de var 2009 då inte mindre än fyra häckningar 
fastställdes. Emellertid gjordes en rad observa-
tioner gjordes av enstaka exemplar eller par i 
lämpliga häckningsmiljöer; Nockarp, Äsphult 
(UJK), Östra Sönnarslöv (EVA), Egeside 
(THL), Fjällmossen (LNI), Västervik, Ras-
lången (UJK, EVA), Arkelstorp (UTO), Stanna 
Glada (UJK), Ovesholm (CNN), Västra Vram 
(UJK) och Stora Ry, Borrestad (UJK).
Kommentar: Trots avsaknaden av konstate-
rade häckningar under såväl 2011 som 2010 
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kan man nog lugnt konstatera att skogssnäp-
pan häckar sparsamt men regelbundet i rap-
portområdet.

Svartsnäppa
Fenologi: Årets första exemplar hittades på 
Hovby ängar 16/4 (THL), medan den sista in-
dividen för året höll till på Håslövs ängar 19/9 
(RSG). Datumen avviker inte nämnvärt från 
den normala ramen. Inga större flockar note-
rades under året.

Gluttsnäppa
Fenologi: Årets första gluttsnäppa uppträdde 
vid Herculesdammarna 5/4 (Kent Andersson). 
De sista exemplaren för året (2 ex) noterades 
på Vannebergaholmen 6/11 (HC).
Större flockar under året: 23 ex Horna ängar 
22/4 (RSG) och 15 ex Terraholmen 28/8 (LNI).
Kommentar: Ett uppträdande helt i linje med 
det förväntade.

Grönbena
Fenologi: Årets första grönbena letades upp i 
Äspet 18/4 (CNN). Den sista observationen för 
året var 3 ex på samma lokal 7/9 (LNI).
Större flockar under året: 15 ex Pulken 21/4 
(JWE), 14 ex Håslövs ängar 28/4 (RSG), 12 ex 
Isternäset 5/5 (Hasse Berglund), 35 ex Äspet 
22/6 (JWE), 20 ex Äspet 4/7 (JWE), 40 ex 
Äspet 25/7 (Magnus Persson), 60 ex Äspet 6/8 
(Björn Abelson) och 25 ex Vannebergaholmen 
9/8 (JWE).

Rödbena
Fenologi: Årets första rödbena visade sig på 
Vinnö ängar 19/3 (ARLA). Det sista exem-
plaret för året sågs på Vannebergaholmen 9/9 
(UJK, EVA).
Kommentar: Arten var under en lång följd av 
år en pålitlig övervintrare med enstaka ex-
emplar vid Äspet. Ur bestämningssynvinkel 
handlade det om individer som uppvisade 
karaktärer förenliga med den isländska rasen 
robusta. Under de två sista åren har vinterfyn-

den emellertid uteblivit helt och det mesta talar 
väl för att robusta-epoken nu är över. Den som 
vill se övervintrande rödbenor i Skåne tvingas 
nu istället bege sig till antingen Falsterbonäset 
eller yttersta spetsen av Bjärehalvön. Låt oss 
dock hoppas på en ny era med övervintrande 
rödbenor någon gång i framtiden.
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Rödbena

Roskarl
1 ex Tosteberga ängar 29/5 (Ulf Johansson) 
och 1 ex Äspet 20/7 (BSV) är de facto årets 
enda registrerade observationer. Sålunda inga 
konstaterade häckningar och inte heller några 
fynd av par i lämpliga häckningsmiljöer. 
Kommentar: En remarkabel nedgång i fynd-
bilden. Arten håller på att bli riktigt svår att få 
syn på i vårt rapportområde. Frågan är hur det 
är med artens status som helhet i Östersjöom-
rådet. 

Smalnäbbad	simsnäppa
Samtliga observationer gäller Äspet: 2 ex 24-
27/7 (Anders Jönsson, ARLA), 1-2 ex 8-9/8 
(Lars Lundquist, CCT), 1 ex 21-23/8 (Håkan 
Carlestam, Pär Söderquist), 1 ex 29/8 (THL) 
och 1 ex 7/9 (LNI).
Kommentar: Precis som under 2010 uteblev 
vårfynden. I övrigt ett ganska normalt upp-
trädande med en handfull observationer från 
Äspet under sensommaren.
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Brednäbbad	simsnäppa
2 ex Äspet 10/12 (BSV, Niclas Persson). Den 
första fågeln låg utanför den östra stranden och 
upptäcktes av Björn Svärd. När Niclas Persson 
anlände till lokalen hittade han fågel nummer 
två inne i Korran. Därefter sågs 1 ex på lokalen 
11-16/12 (THL, HC, RSG m.fl.).
Kommentar: Fynden blir det sjätte respektive 
sjunde för rapportområdet. Samtliga tidigare 
fynd har också gjorts i Äspet. Senast det begav 
sig var i december 2007, även den fågeln hit-
tades av Björn Svärd.

Bredstjärtad labb
Arten är inte årligt förekommande i vårt om-
råde. Av fyndbilden att döma i Sydsverige un-
der hösten hade den bredstjärtade labben en 
mycket god häckningssäsong uppe i Arktis. 
Detta resulterade i 3 fynd i vårt rapportom-
råde. 2 ex Friseboda 23/10 (JLR), 1 ex 26/10 
först sedd vid Furuboda (RSG) och eventuellt 
samma individ några timmar senare vid Jule-
boda (GRFL).

Kustlabb
Vårsträck: 1 ex Äspet 23/4 (Ragnar Hall), 2 ex 
Håslövs ängar 28/4 (Cai Åkessson).
Sydsträck: Även kustlabb uppträdde rekordar-
tat under sydsträcket.  Minst 92 ex räknades in. 
Högsta antal blev 24 ex Friseboda 5/9 (GAR) 
under fyra timmar. Normalt brukar en sådan 
dagssumma var lika med totalantalet över en 
hel sommar och höstperiod.

Fjällabb
Även fjällabb observerades under sydsträcket i 
ovanligt höga antal. Det goda lämmelåret 2011 
var naturligtvis avgörande för detta. I Frisebo-
da sågs sammanlagt 10 sträckande fåglar för-
delade på 4 ex 31/8 (GRFL, THL, BSV), 5 ex 
5/9 (GAR) och 1 ex 17/9 (JLR, THL). Vi får gå 
tillbaka till 2004 för att hitta något i närheten 
av detta. Arten är långt ifrån årlig hos oss. 

Dvärgmås
Vårfynd: Dessa var få. Utöver enstaka ex sågs 
som mest 5 ex norra Råbelövssjön 8/5 (HC).
Höstfynd: Högsta dagssiffror blev 150 ex Jule-
boda 26/10 (GRFL) och 145 ex Rigeleje 29/10 
(UGS). Totalt observerades under höstperio-
den 868 ex. Detta är ett relativ högt antal som 
dock med råge överträffas av hösten 2005 då 
nästan dubbelt så många, 1 675 ex, rapporte-
rades. 
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Dvärgmås

Skrattmås
Lite fler skrattmås, cirka 500 par, gick till 
häckning på Bodaskäret i inloppet till Tos-
teberga bodar detta år. Det är 100 par fler än 
under 2010. Inledningsvis utvecklades kolonin 
liksom de samhäckande kentska tärnorna väl. 
Kullarna kläcktes och ungarna började växa 
till. Men sen slog minkplågan till. 300 till 400 
ungar låg ihjälbitna i kolonin i slutet av juni. 
De överlevande ungarna trängdes och sökte 
skydd i strandvegetationen. Som lök på laxen 
hade en eller två havstrutar specialiserat sig på 
att predera i kolonin och svarade ensamma för 
betydande förluster för skrattmåsarna. Visst 
blev en del skrattmåsungar flygga men sam-
manfattningsvis var resultatet i det närmaste 
katastrofalt. Situationen får inte upprepas 
kommande år. Trycket från några få predatorer 
måste minska radikalt, annars kommer troligt-
vis kolonin duka under. Minkfällorna fungerar 

36	 Spoven



inte särskilt väl när det finns gott om levande 
byte d.v.s. mås- och tärnungar. Kolonin är 
mycket viktig både för skrattmåsarna själva 
som för den kentska tärnkolonin som finns här. 
En begränsad etablering skedde utanför själva 
skärgårdsområdet i Äspet under 2010. Detta 
upprepades under 2011 och högst 10 par häck-
ade här. Några ungar sågs i den lilla kolonin.
Därutöver finns rapporter från Noviadammen 
där minst 1 par genomförde häckning, 1 par 
med 2 pull 21/6 (GRFL).

Silltrut
I den nordostskånska skärgården häckade 8-10 
par. Detta är något fler än föregående år då en-
dast 6 par observerades. Under artens, rasen 
fuscus, glansdagar omkring 1980 häckade i 
den nordostskånska skärgården cirka 670 par. 
Sedan dess har tillbakagången varit omfat-
tande och idag hänger den skånska populatio-
nen på en skör tråd. Under 2011 sågs 2 par på 
Gruarna, Edenryds skärgård, och 6 till 8 par 
på Ängholmarna (NWA), en sammanfattande 
benämning på holmarna utanför Landön. To-
talt alltså 8 till10 par. Denna lilla rest har dock 
lyckats hålla denna numerär under de senaste 
åren. Det finns däremot ett ökat antal obser-
vationer av den expansiva västligare rasen 
intermedius i skärgården. Dock har ännu inga 
häckningar eller samhäckningar med fuscus 
observerats här.
Utöver observationer av rasen intermedius i 
skärgården finns följande iakttagelser av denna 
ras: 1 ex Hammar 29/3 (RSG), 1 ex Fredrik-
dalsviken 6/4 (RSG), 1 ex Pulken 19/5 (CCT) 

Gråtrut
Vid sedvanlig boräkning 30/4 hittades 70 par 
på Saltholmen (122 par vid motsvarande till-
fälle 2010) och 216 par på Trueskär (127 par 
vid motsvarande tillfälle 2010). Några rövade 
gråtrutbon hittades inte på Saltholmen men väl 
hela 17 döda gråtrutar, huvuddelen ihjälbitna 
av räv och några halvt nedgrävda för framtida 
behov. Nedgången på Saltholmen kompense-

rades dock väl av den kraftiga ökningen på 
Trueskär. Utöver de rävdödade gråtrutarna har 
inget större antal döda trutar hittats under som-
maren. Dock hittades sent på sommaren flera 
döda ungfåglar på Trueskär.
Minkfarmen på Kärrfästevägen drar till sig 
stora trutflockar. Största rapporterade ansam-
lingen var 4 000 ex 23/8 (RSG). 

Kaspisk	trut
Vårfynd: 1 ex Åhus hamn 12/3 (Jörgen Lars-
son)
Höstfynd: Cirka 15 rapporter finns och om-
fattar huvudsakligen 1K fåglar och ensamma 
individer. 1 ad Stockaboden 26/8 (RSG) och 
1 3K Tvillingaboden 28/8 (Jörgen Bernsmo, 
RSG) utgör undantagen.
Kommentarer: Såväl åldersfördelning som an-
tal får anses vara normal förekomst.

Medelhavstrut
2010 lyckades det att första gången att vaska 
fram några individer av denna art i vårt rap-
portområde. Även detta år lyckades samma 
observatörer hitta en fågel, 1 ad Segesholm 
28/8 (Jörgen Bernsmo, RSG). Det är mycket 
svårt att artbestämma medelhavstrutar men 
troligtvis döljer det sig flera fåglar årligen i de 
stora trutflockarna under juli-okt.

Tretåig	mås
Hösten bjöd på åtskilliga inblåsta tretåiga må-
sar i Östersjön. Hos oss sågs ganska många 
ungfåglar under slutet av oktober/november. I 
Friseboda noterades 1 ex str S 23/10 (BSV), 
2 ex str S 24/10 (UJK, NWA, m fl) och 1 ex 
str S 25/10 (LNI). Den 26/10 sågs 1 ex str N 
Furuboda -Äspet (RSG, BSV) och samtidigt 1 
ex str S Juleboda (GRFL).  1 ex str S Friseboda 
27/10 (LNI) vilket skulle kunna vara samma 
som str N dagen innan.
Sist ut var 1 (1K) str S Friseboda 7/11 (GAR) 
och slutligen 1 ad str S Friseboda 3/12 (GRFL, 
Sven och Sara Birkedal). 

Spoven						37



Kommentar: Totalt sågs uppskattningsvis 8 
olika fåglar vilket är ett mycket högt antal. 
Att fåglarna under oktober inte bedöms som 
en och samma fågel som snurrat runt stödjs av 
motsvarande siffror av sträckande fåglar under 
motsvarande tidsperiod från Simrishamn. 

Skräntärna
Läget i stort för skräntärnorna i Skåne kan 
beskrivas som oförändrat. Hos oss såg det ut 
enligt följande: Gruarna, Edenyd: 2 par som 
fick ut 4 flygga ungar. Rustningsskär, Toste-
berga: 1 par som kläckte ut 1 unge efter om-
läggning. Det är inte bekräftat om denna blev 
flygg (PON). 
Trueskär, Landön: 1 par som fick ut 3 flygga 
ungar (NWA). Intressant här är att paret direkt 
tog i anspråk den för ändamålet iordningställ-
da och röjda strandremsan. Det blev inte som 
i fjol då de först vid tredje försöket lyckades 
och därmed enbart fick ut 1 unge. Totalt kom 
troligtvis 8 ungar på vingarna, vilket får anses 
vara ett gott häckningsresultat. 

Kentsk	tärna
Inledningsvis såg det bra ut för de kentska 

tärnorna på sin enda skånska häckningsplats 
på Bodaskäret i Tosteberga hamn. Cirka 100 
par lyckades till sin huvuddel kläcka ut sina 
äggkullar. Men sen slog flera olika predatorer 
till i den månghövdade skrattmåskolonin i vars 
skydd de kentska tärnorna häckar sen många 
år. Den värsta förövaren var mink. Som om 
detta inte vore nog prederade korp och särskilt 
ett havstrutpar häftigt i kolonin. Tyvärr blev 
resultatet, förutom att skrattmåsarna fick ett 
uselt häckningsresultat, att endast 10 ungar av 
de kentska tärnorna blev flygfärdiga. Om det 
inte går att komma tillrätta med detta stora 
problem torde skrattmåskolonin vara ett minne 
blott och därmed också den enda häckningen 
av kentsk tärna i Skåne.

Silvertärna
Häckning: 35 par befanns häcka i kustområdet 
(PON).  Detta prickar i princip föregående års 
resultat och är över tiden ett högt antal. Bilden 
är densamma nere i sydvästra Skåne som är 
huvudområde för arten i landskapet. Där har 
silvertärnan ökat kraftfullt under de senaste 
åren.  Detta år var silvertärnorna hos oss mer 
utspridda än 2010 då de flesta häckade vid 

Diagram: Antalet par kentska tärnor i Tostebergaområdet 2000-2011
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Edenryd. Även för silvertärnorna var häck-
ningsresultatet hyggligt.

Fisktärna
Kusthäckningar: 31 par häckade i kustområdet 
(PON). Detta var ännu ett år med goda häck-
ningsantal av fisktärnorna. Tyngdpunkten för 
häckningarna ligger i Tostebergaområdet. Be-
dömningen är att fisktärnorna lyckades relativt 
väl med sin häckning.
Inlandshäckningar: Endast två rapporter med 
häckningskriterier från inlandslokaler, Norra 
Oppmannasjön och Hercules dammar, finns. 
Detta speglar på intet vis verkligheten.

Småtärna
Häckning: 16 par häckade i kustområdet 
(PON) En klar förbättring i förhållande till de 
närmast föregående åren noterades. Endast 7 
par häckade under 2010. Det kan dock kännas 
oroande att allt hänger på en häckningslokal, 
Terraholmen. Här är det viktigt att staketet 
som hindrar kreaturen från att gå ut på holmen 
hålls i skick och att inga förödande attacker av 
predatorer inträffar. Dock verkar det att fung-
erat väl detta år med relativt god reproduktion. 
Dessutom sågs åtminstone 1 par tämligen per-
manent vid Äspet, Åhus. 

Svarttärna
Häckning: Det häckade 11 par i Vattenriket och 
dessa fick ut 12-14 ungar (PON). Antalet par är 
oförändrat sen 2009 och 2010, men häcknings-
resultat blev mycket bättre än under de senaste 
åren. Totalt fick svarttärnorna i Skåne ut 1,25 
flygga ungar per par vilket är en mycket bra 
siffra för arten.

Vitvingad	tärna
3 ex Hercules dammar 20/5 (PON, Johan 
Björklund) och 1 ex 1K Äspet 5/8 (RSG, LNI 
m fl).
Kommentar: Detta är femte året i rad denna art 
som har en sydostlig häckningsutbredning ob-
serveras i området.

Sillgrissla
Första halvåret: 1 ex Nyagrop 26/3 (THL), 2 
ex Hanöbukten 23/4 (UTO).
Andra halvåret: Här noterades totalt 4 sillgriss-
lor längs kusten.
Kommentar: Antalet rapporterade sillgrisslor 
återgick till mer normala antal efter ett par år 
med få observationer.

Tordmule
Häckningstid: Anmärkningsvärt är de observa-
tioner av stationära tordmular som under bör-
jan av juli gjordes runt Lägerholmen (GRFL, 
NWA). Detta var andra året i rad med oroliga 
tordmular på Lägerholmen under juni/juli. 
Den relativt isolerade ön är inte omöjlig som 
häckningsbiotop för arten. Närmast oss häckar 
tordmule på skär invid Hanö.
De flesta övriga observationer utgörs av en-
staka fåglar längs kusten. Men vid ett tillfälle 
sågs flera ex samtidigt. Ojämförligt flest var 16 
ex str S Friseboda 3/12 (GRFL). Dessa drog 
förbi under ett par förmiddagstimmar.
Kommentar: Totalt 25 ex sågs vilket vida över-
stiger fjolårets bottennapp med 3 observatio-
ner. Normalt ses drygt 10 tordmular årligen i 
vårt område.
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Tobisgrissla
Detta år sågs tobisgrisslor enbart under sjögå-
ende expeditioner.
Vårfynd: 1 ex Hanöbukten 23/4 (UTO).
Höstfynd: 2 ex Hanöbukten 9/10 (GAR, LNI, 
Sven Birkedal).
Kommentarer: Detta är något lägre än det antal 
fynd som brukar rapporteras.
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Tobisgrissla juv (ringmärkning på Nidingen)  
Skogsduva
Vinterfynd: Den tidiga vintern och avsakna-
den av bokollon föregående höst lockade inte 
många duvor att stanna kvar. Dock lockade ett 
majsfält vid Köle, Olseröd. Som mest 50 ex 
16/1 (GAR). Möjligen lämnade dessa området 
en kortare period då rapporter saknas under 
månadsskiftet jan-febr.

Ringduva
Höststräck: Bästa sträckdag blev 9/10 med 8 
000 ex Håslövs ängar (RSG). Goda sträckda-
gar kan dock antalen uppgå till >10 000 (ex-
empelvis 36 000 13/10 1984 Fredriksdalsviken 
och samma höga antal sträckande fåglar 4/10 
1986 Rinkaby skjutfält).

Turkduva
Det är anmärkningsvärt att det högsta antal 
turkduvor som rapporterats är 8 ex Nosaby 
6/11 (EAN). Så sent som 12/11 2008 rappor-
terades hela 80 ex vid Lillö. Har två hårda 
vintrar i sträck knäckt beståndet av denna art 
som rapporterades för första gången i området 
1966?

Berguv
Två par berguvar häckade i vårt rapportom-
råde 2011. Två ungar blev ringmärkta på den 
ena lokalen. En häcklokal från 2010 stod tom 
under året, ev på grund av störningar från täkt-
verksamhet (NWA). 
Berguvar har dessutom rapporterats från föl-
jande lokaler: Bokenäset, Råbelövssjön 1 ex 
1/5 (Annika Waldemarsson), Degeberga 11/7 
(Alexandra Boijsen) och slutligen Yngsjö 8/8 
(Göran Cervin muntl).
Berguvsprojektets 6 avelspar i Skåne fick till-
sammans 6 flygga ungar under året, och dessa 
(samtliga ringmärkta) släpptes fria tidigt på 
hösten.

Sparvuggla
Vår-häckningstid: Efter det goda året 2010, 
så blev 2011 desto sämre. Revirhävdande 
ugglor hördes bara från Filkesboda 12/2-25/3 
(UTO m fl) och Bäen 17/4 (HC). Vid Skärs-
näs tömdes en sparvuggleholk med ett rötägg 
från misslyckad häckning 1/8 (GRFL, GÖFL). 
Dålig gnagartillgång kan förmodas vara anled-
ningen till få fåglar och misslyckad häckning.
Höst-invasion: Om våren blev dålig, så blev 
hösten desto bättre. Inte sedan 1999 har mot-
svarande sparvuggleinvansion skett som hös-
ten 2011. Flera fåglar är rapporterade från slu-
tet av oktober och framåt:
Ekenabben (långstannare), Arkelstorp, nära 
Balsbsbergets parkering, Österslövshus, 
Flackarp nära Ekestad (långstannare), Frise-
boda, Orudden Ivösjsön och Torsebro. Således 
minst åtta fåglar. Gissningsvis har många und-
gått upptäckt.

Kattuggla
De senaste två kalla, långa och snörika vint-
rarna verkar har påverkat kattugglebeståndet 
negativt och från toppåret 2009 med 60 rap-
porterade lokaler med kattuggla är nu antalet 
nere i 39, bara lite högre än bottenläget kring 
drygt 30 för några år sedan. 
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Hornuggla
Hornugglebeståndet går i berg och dalbana. 
Från toppåret 2010 med nästan 40 lokaler med 
indikationer på häckning (sång eller mattig-
gande ungar) är nu antalet nere på bottennivå 
igen med häckningsindikerande rapporter från 
bara 10 lokaler, främst i områden där folk lyss-
nar efter nattsjungande fåglar.

Jorduggla
Jordugglan häckar inte i vårt område utan de 
fynd som görs gäller sträckande och någon 
sällsynt gång av övervintrande fåglar.
Vårfynden var som vanligt få, medan höstens 
ovanligt många fynd avspeglar de goda gna-
garförekomsterna under häckningstid i norra 
Sverige.
Vårfynd: 1ex Håslövs ängar 13-16/5 (JLI m fl). 
Höstfynd: 1 ex Hovby 13/9 (GAR), 1 ex Äspet 
11/10 (JLI), 11/12 (HC, THL) och 24/12 
(HWL), 1 ex Sjödala 15/10 (HC), 1 ex Östra 
Hammaren 22/10 (JLI) och 2 ex Härlövsänga-
tippen 31/10 (CNN).

Pärluggla
Medan 2010 var ett toppår med minst 20 spe-
lande ugglor i norra delen av vårt område, 
kännetecknas 2011 av raka motsatsen. Inte ett 
enda vårfynd!
Höstens massiva invasion av sträckande 

pärlugglor norrifrån satte lite spår hos oss ock-
så. Första fyndet var en trevlig observation på 
dagkvist i Vannebergaholmfuret 1/10 (GRFL). 
Därefter rapporterades i samband med kvälls-
lyssning minst 8 pärlugglor i furena mellan 
Tosteberga och Landön omkring den 15/10; 2 
ex Vannebergaholmsfuret (GRFL m fl), 2 ex 
Dalafuret (GAR), minst 4 ex Rinkaby skjutfält 
(GAR, HC m fl). Slutligen sågs 1ex Björket, 
Kristianstad 1/11 (GRFL).

Nattskärra
Vårflyttningen: 1ex rastade Äspet 20/5 (BSV) 
Häckningstid: Nattskärran verkar hålla ställ-
ningarna i slätt- och kustfurena. Minst 12 re-
virhävdande har rapporterats. Högsta antal 
kommer från Fårabäck, Rinkaby skjutfält med 
6 spelande 13/6 (Anders Jönsson). Häckning 
har konstaterats med hörda ungar nära Gualöv 
7/7 (gnm Daniel Karlsson)
Från Linderödsåsen föreligger en rapport om 5 
spelande Stora Ry, Borrestad 15/6 (UJK).
Från skogsområdena i norr föreligger bara en 
rapport om 4 spelande Oppmannaberget 11/6 
(UTO). 
Höstflyttningen: 1 ex rastade på vägen mellan 
Nymölla och Bromölla 13/8 (Patrik Österblad) 
och 1 ex rastade på väg vid Österslöv 5/9 (HC).
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Tornseglare
En större ansamling om 600 ex rapporterades 
från Terraholmen 18/6 (RSG).

Kungsfiskare
Störtdykningen av rapporterade kungsfiskare 
som noterades redan mellan 2009 och 2010 
(från 115 till 51) fortsatte med all kraft. Från 
2011 finns bara 16 rapporter om iakttagna fåg-
lar.
Häckningstid: 1ex rapporterades i lämplig 
häckningsmiljö vid Degeberga 3/7 (Tony 
Svensson).

Biätare
Återigen ett år med biätare i området. Den här 
gången sågs en nordsträckande fågel vid Fri-
seboda 14/5 (THL). Detta är det femte fyndet 
sedan år 2000.

Göktyta
Trenden med relativt få fynd under häcknings-
tid och ökat antal fynd under sträckperioderna 
på våren och hösten håller i sig. Varför går 
göktytan fortfarande kräftgång i Skåne, när 
den verkar ha det allt bättre längre norrut i 
Sverige? 
Vårsträcket: Under april-maj gjordes 12-13 
fynd, vilket är i samma storleksordning som 
året innan.

Häckningstid: Under häckningstid finns rap-
porter om hörda fåglar från sex lokaler, men 
det är tveksamt om någon häckning genom-
fördes. 1 ex Prästlönebostället, Vittskövle 
2/6 (NWA), 1 ex Äspet 3/6 (Karin Gällman, 
Lotta Berg, Annelie Andersson), 1 ex Rinkaby 
skjutfält 6/6 (Anders Oscarsson, Britt-Marie 
Oscarsson), 1 ex Balsberget (Agnetha Björk-
lund), 1 ex Näsby fält 29/6 (Richard Holgers-
son) och 1 ex Tosteberga ängar 9/7 (JWE).
Höststräcket(aug-sep): Sju fynd av rastande 
fåglar föreligger, vilket är i samma storleks-
ordning som året innan. 

Mindre	hackspett
Under 2011 rapporterades arten under häck-
ningstid (mars-juli) från 24 lokaler, en minsk-
ning med 30% från året innan. I fjol var minsk-
ningen 25%, från 43 till 24 lokaler. 
Liksom i fjol konstaterades bara en fastställd 
häckning, vilket är mycket dåligt mot åren ti-
digare, då 6 (2008) respektive 7 (2009) häck-
ningar rapporterades. 
Det minskande antalet rapporter känns inte 
bara som en slump eller som ett resultat av av-
slutat Atlas-inventeringsarbete, så det gäller att 
hålla ögon och öron öppna och följa utveck-
lingen kommande år. 

Berglärka
Höstfynd: 1 ex str S kl 09:15 Östra Hammaren 
29/10 (RSG), som sedan sågs str S vid Äspet 
kl 10:30 (BSV) och 1 ex rastande Äspet 10/11 
(Bo E. Pettersson).
Kommentar: Fyndbilden stämmer väl in på när 
berglärkan brukar gästa oss, vanligtvis med 
1-3 ex under höstflytten i slutet av oktober och 
början av november.

Sånglärka
Vinterfynd: Under januari rapporterades 1 ex 
Käringören (Landön) 19/1 (NWA), 2 ex Tos-
teberga ängar 29/1 (EVA) och 1 ex Tosteberga 
bodar 30/1 (UJK).
Höststräck: De enda större antalen var 215 ex 
str SV Micklagård 7/10 (UJK, EVA), 200 str 
SV Käringören (Landön) 8/10 (HC) och 215 
ex Hovby ängar 15/10 (UJK, Bengt Johans-
son).
Decemberfynd: 2 ex Kiaby 4/12 (Sven Svens-
son), 50 ex rastande Borrestad 7/12 (EVA), 1 
ex Västra hammaren 22/12 (NWA) och 4 ex 
Karsholms gods 27/12 (HC). 
Kommentar: Sånglärka rapporterades från 
årets alla månader. Det visar artens förmåga att 
utstå kyla och snö när vintern blir lång såväl 
som förmågan att stanna så länge det går under 
milda höstar. 
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Backsvala
Häckning: Även detta år är rapporteringen 
av häckande backsvalor mycket klen och en-
dast tre lokaler finns nämnda vilket givetvis 
inte speglar verkligheten: 20 ex Kolhögarna 
(Åhus) 22/5 (UJK), 10 ex Bäckaskogs grustag 
3/7 (Jonas Engzell) och 50 ex Härlövs ängar 
10/7 (CNN).  
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Ladusvala 
Höststräck: Största antal sydsträckande fåg-
lar var 3000 ex str SV Rinkaby skjutfält 10/9 
(HC) och 3000 ex str S Friseboda 17/9 (GRFL, 
GAR). Årets sista observation utgjordes av 1 
ex Ivösjön Bromölla 1/11 (LNI).  

Större	piplärka
1 ex str S Håslövs ängar, Hammarsjön 3.9 
(GRFL), 1 ex Östra Hammaren, Rinkaby 
skjutfält 24.9 (HC, GRFL, THL), 1 ex rast 
Håslövs ängar, Hammarsjön 2.10 (GRFL), 1 
1K stationär Miklagård 16.10 (GAR,LNI,mfl).
Kommentar: Ett fantastiskt uppträdande i 
mängder vi inte är vana vid. Tidigare finns en 
dryg handfull fynd 2001-2009 från vårt områ-
de. Fågeln 3 september utgör nytt fenologifynd 
för Skåne.

Fältpiplärka
Årets första fynd gjordes vid Gälltofta på Rin-
kaby skjutfält 1 ex 26/4 (JLR), ett normalt 
ankomstdatum för de första fältpiplärkorna. 
Majoriteten anländer i maj, sena fåglar ända in 
i juni. 
Ingen inventering genomfördes 2011 och årets 
översikt bygger helt på spontan rapportering. 
Under artens häckningstid har fältpiplärkor 
noterats på följande, från tidigare år, kända 
häcklokaler. Lokalerna listas i ordning längs 
vår östra kust från N mot S (bästa häcknings-
indicium anges per lokal): 1 revirpar Bäcka-
skogs grustag 3/7 (Jonas Engzell), 2 hanar i 
revirstrid Gälltofta/Rinkaby skjutfält 26-27/4 
(THL, LNI), 1 sj SV om Landön 13/5 (HC), 
Horna fure 1 sj 7/6 (Pål Axel Olsson), 1 ex 
Åhus/Kolhögarna 22/5 (UJK), 1 sj Ripa moto-
crossbana 7/7 (HC), 1 sj NO om Kristianstads 
flygplats 28/6 (Pål Axel Olsson), Gropahålet/
Nyehusen 1 hane i permanent revir 3/5-12/7 
(BSV m fl), 1 ex vid Ferdinandboden Furu-
boda 9-10/7 och 1 ex vid Strandstugan 11/7 
(båda Lars Lundquist), 1 revirhane Friseboda 
6/6 (Mikael Arinder), 1 sj Juleboda 200 m N 
om skjutfältet 29/5 (Mats Johannesson). 1 sj 
på Äskebjär 3/6 och 1 varnande ad på Kumlan 
11/6 (båda Stefan Nyman).  
Ovanstående ger en grov bild av ca 15 före-
komster under häckningstiden i vårt område 
2011. När arten senast inventerades 2008 an-
träffades 20 revir i området (10 häckande par 
+ 10 oparade hanar). Höstens sista obs var 1 ad 
Ripabanan 28/8 (Niklas Jeppsson).

Trädpiplärka
Vårfynd: 1 ex Friseboda 10/4 (THL).
Höststräck: Höstens enda större sträcksiffror 
var 880 ex str SV Furuhov (Åhus) 18/8 (RSG) 
och 4250 ex str S Rinkaby skjutfält 21/8 
(GRFL). Sista observationen för året var 10 ex 
str S Rinkaby skjutfält 24/9 (GRFL, HC).
Kommentar: Sträcksiffran från Rinkaby skjut-
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fält är med stor marginal den högsta sträcksiff-
ran som registrerats i vårt område. Under de 
bästa sträckdagarna i Falsterbo har man vid ett 
fåtal tillfällen räknat över 10 000 sydsträck-
ande fåglar på en dag. 

Ängspiplärka
Vårfynd: Första rapporten på arten kom 12/3 
då 2 ex sågs på Håslövs ängar (GRFL).
Vinterfynd: 1 ex Äspet 11/12 (HC), 1 ex Äspet 
17/12 ( Richard Pettersson), 1 ex Pulken 20/12 
(CCT), 2 ex Fårabäck 22/12 (NWA) och 2 ex 
Käringören (Landön) 25/12 (HC). 
Kommentar: Inga rapporter om övervintrande 
ängspiplärkor under januari – februari har in-
kommit i vårt rapportområde. Kanske inte så 
konstigt med tanke på den bistra vintern som 
behöll greppet ovanligt länge.

Rödstrupig	piplärka
Inga vårfynd noterades.
Höstfynd: Under perioden 2/9-1/10 rapporte-
rades sträckande och rastande fåglar från inte 
mindre än 12 olika lokaler. Totalt observerades 
17 ex. Första rapporten var 1 ex str S Rinkaby 
skjutfält 2/9 (JLR). Därefter 1 ex Åsums ängar 
12/9 (HC), 1 ex Näsby fält 12/9 (RSG), 1 ex 
Hovby ängar 12/9 (GAR), 1 ex Terraholmen 
16/9 (LNI), 1 ex Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 
1 ex Rinkaby skjutfält 17/9 (Sven Birkedal) 
och 5 ex Håslövs ängar 19/9 (RSG, m fl).  
Årets sista var 1 ex 1/10 Lillö borgruin (EVA).

Skärpiplärka
De första observationerna var 1 ex Äspet 11-
12/3 (HC, Cay Åkesson, FRY). Under vår-
sträcket ses de flesta fåglarna längs kusten. 
Håslövs ängar utgör ett undantag då fåglar år-
ligen ses rasta under vårsträcket. Här sågs 3 ex 
2/4 (CCT, GRFL) varav 1 ex i sommardräkt 
och 1 ex 4/4 (RSG). 
Höstfynd: Under hösten sågs 2 ex i Landöskär-
gården, 1 ex Kalvaholm 19/9 (NWA) och 1 ex 
Trueskär 21/9 (NWA). Som mest noterades 6 
ex Östra hammaren 24/9 (GRFL) och 6 ex 30/9 

(LNI). Kanske rörde det sig om samma fåglar. 
Från Äspet rapporterades 5 ex 1/10 (RSG), 4 
ex Tosteberga ängar 2/10 (RSG) och 4 ex Lan-
dön 3/10 (GAR). Därefter gjordes observatio-
ner av enstaka fåglar längs med kusten och 
sista iakttagelsen var 1 ex Äspet 30/10 (HC).

Vattenpiplärka
Vi brukar vara bortskämda med övervintrande 
vattenpiplärkor i Äspet, men inga rapporter 
har inkommit under året.  Man kan anta att det 
beror på fel vindar under artens sträcktid eller 
andra faktorer som gjort att fåglarna inte flugit 
hit. 

Gulärla
Höststräck: Under höststräcket noterades bara 
större antal från Rinkaby skjutfält. 300 ex str S 
21/8 (GRFL) och 200 ex str S 28/8 (HC).
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Forsärla
Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 19/2 (EVA).
Under häckningstid: Forsärlor har rapporterats 
från 13 lokaler: Forsakar, Torsebro, Bromölla, 
Skättiljunga, Herremöllan, Gräsma vid Hu-
aröd, Östafors, Tollarp. Äskebjär vid Magle-
hem, Filkessjön, Söndre klack vid Degeberga, 
Rallatedalen och Trollemölla.
Decemberfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 8/12 
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(EVA). Där har det nu gjorts decemberfynd 
flera år i rad. Artens förekomst verkar vara sta-
bil i vårt område.

Sädesärla
Höststräck: 600 ex rastade Söderäng 17/9 
(GRFL) och 3800 ex str S Friseboda 17/9 
(GRFL).
Sena höstfynd: 2 ex rastade Äspet 22/11 (LNI) 
och 1 ex Revhaken 2/12 (HWL).

Sidensvans
Vår: Under årets första månader sågs flera 
större flockar i vårt område, framförallt vid 
äppelodlingarna i Kjugekull och Österslöv. 
Större ansamlingar var: 525 ex Kjugekull 25/1 
(LNI), 800 ex Kjugekull 17/2 (LNI) och 400 
ex Österlövshus 19/3 (HC).
Höst: Den första observationen var 12 ex str 
S 21/10  Friseboda (GRFL). Den största höst-
flocken var 200 ex Bromölla 1/11 (NWA) och 
årets sista större blev 110 ex Arkelstorp 26/12 
(UTO).

Strömstare
Vinterfynd: Under januari-mars har stömstare 
observerats vid följande lokaler: Torsebro, 
Skräbeåns mynning, Skättilljunga, Gärds kö-
pinge, Tollarp, Årröds kvarn, Blåherremölla 
och Forsakar.
Från den 15/3-20/7 har inte någon rapport in-
kommit om strömstare i vårt område. Orsaken 
är kanske låg skådaraktivitet på strömstarelo-
kalerna men det mest sannolika är att det inte 
har skett några häckningar.

Järnsparv
Vinterfynd: Arten noterades med 1 ex Toste-
berga ängar 6/12 (UTO), 1 ex Härlövs ängar 
11/12 (EVA), 2 ex Härlövsborgstornet 11/12 
(EVA) och vinterns sista observation var 1 ex 
Härlövsborgstornet 26/12 (EVA).
Blåhake
Årets enda observation utgjordes av en ras-
tande ungfågel Österäng 4/10 (POK). Även 

om arten är känd för att vara skulkig och ofta 
rastar i busk och ogräspartier, är det ovanligt 
magert med bara en rapport.

Svart	rödstjärt
Rapporter om häckningsindikationer har in-
kommit från 13 olika lokaler: Kristianstads 
spårområde, Vilan, Karpalund, Hammar in-
dustriområde, Skanska Näsby, Bromölla vid 
Maxi och vid stationen, Åhus vattentorn, Åhus 
hamn, Fjälkinge, Ängagården vid Egeside, 
Nyagrop och Ilnestorp. 
Höstfynd: Sista observationen för året var 1ex 
Kristianstads spårområde 9/11 (EVA, HC).
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Stenskvätta
Höstfynd: Ovanligt sena observationer var 1 
ex Äspet 1/11 (NWA) och 1 ex Östra hamma-
ren 2/11 (RSG). 

Ringtrast
Vårfynd: De flesta fynden av arten i vårt om-
råde görs om våren, så också 2011. Första rap-
porten var 1 hane Vä lyckor 3/4 (Leif Segel-
ström). Därefter sågs 2 hanar Sånnarna, Åhus, 
10-13/4 (BSV,HC) och ytterligare 1 hane Lan-
dön 16/4 (BSV). 

Spoven						45



Björktrast
Höstfynd: Den enda större höstflocken av 
björktrast var 1200 ex Tolebäcken 24/10  
(JWE).

Rödvingetrast
Vinterfynd: Två vinterfynd rapporterades 
från Kristianstad. 5 ex Lägsta punkten 14/12 
(CNN) och 1 ex kyrkogården 25/12 (Svante 
Söderholm).

Dubbeltrast
Vinterfynd: 1 ex Kjugekull 8/12 (Hasse Berg-
lund) och 1 ex Vannebergaholmen 12/12 
(THL) är ovanligt få inkomna rapporter under 
vintermånaderna. Att inga observationer gjor-
des under jan-feb får väl tillskrivas den bistra 
vintern.

Gräshoppsångare
Sjungande fåglar: Ivösjön 1 ex, Råbelövssjön-
Isternäset 9 ex, runt Hammarsjön 14 ex, Äspet-
Yngsjö 3 ex, Egesideområdet 7 ex.
Kommentar. Sammanlagt 34 ex motsvarar 
nivån för 2009 men ligger betydligt lägre än 
2008. I området runt Hammarsjön som är mer 
systematiskt rapporterat är antalen konstanta 
vilket talar för att den troligaste förklaringen 
till den relativt låga totalsumman är ojämn rap-
portering från övriga områden.

Flodsångare
1 ex vid Åladammen, Hammarsjön 5/6 (RSG).
Kommentar: Ytterliggare ett år med fynd av 
denna art. Årstotalen har pendlat mellan 0-3 
observationer årligen.

Kärrsångare
Sjungande fåglar: Bromölla - norr om Kris-
tianstad 7 ex, Råbelövssjön-Isternäset 11 ex, 
runt Hammarsjön 29 ex, Egeside med omnejd 
13 ex och Äspet-Maglehem 9 ex.
Kommentar: Sammanlagt 69 ex är en halve-
ring jämfört med 2010 (159 ex) och fortfaran-
de klart lägre än 2009 (97 ex). Kommande års 

rapportering får utvisa om detta är en verklig 
minskning i vårt område eller bara ett resultat 
av minskande vilja att rapportera.

Trastsångare
1 ex Herculesdammarna 9/5 (RSG).
Kommentar: Trenden håller i sig och arten 
fortsätter att vara årlig i området. Detta var 5:e 
året i sträck.

Höksångare
1 ex fågeltornet på Håslövs ängar 3/9 (GRFL, 
m fl).
Kommentar: Detta var 12:e fyndet totalt och 
2:a fyndet i september. Antalet individer som 
observerats i Skåne de senaste 10 åren ligger 
på 6-15 ex årligen utan att det finns någon tyd-
lig trend. Fyndplatserna i vårt område varierar 
från olika kustlokaler till inlandslokaler. Flera 
av fynden är gjorda under pågående ringmärk-
ning med slöjnät. Observationerna i området 
fördelar sig enligt nedan: 

Maj Juni Juli Aug Sept 
 2  3  1  4  2

Taigasångare
1 ex Kjuge by 2-3/10 (US, m fl).
Kommentar: Arten har noterats 3 av de senast 
5 åren från att tidigare varit ett mycket udda 
fynd. Detta är troligen en kombination av att 
arten blivit en lite vanligare höstgäst och att 
fågelskådarna i vårt område blivit bättre på att 
hitta arten.

Bergstaigasångare
1 ex Östra Hammaren 29/10 (RSG, m fl).
Kommentar: Första fyndet i vårt område 
gladde flera av klubbens medlemmar. Fågeln 
upptäcktes strax innan lunchtid och sågs sedan 
hela eftermiddagen. Arten rapporteras första 
gången i Götaland 1975 från Östra Torp, Trel-
leborg. Arten har varit nästan årlig i Sverige 
under 2000-talet och totalantalet fynd för 2011 
stannade på 7 fynd, vilket är en hög siffra.  
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Brandkronad	kungsfågel
Vårfynd: 24/4, Äspet (Anders Sennmalm, 
BSV)
Höstfynd: 1 ex Degeberga 19/8 (FRY), 1 ex 
Landön 21/10 (GRFL, LNI, m fl)
Kommentar: Arten är årlig sedan 2006 men 
med en vikande trend sedan toppåret 2008 då 
mer än 15 fynd gjordes. Någon häckning kon-
staterades inte i år.

Mindre	flugsnappare
1 sj i ett Natura 2000-område nära Näsum 18/6 
(Tony Svensson). 
Kommentar: Den mindre flugsnapparen ses 
ibland rasta under sträck vår eller höst. Arten 
har varit årlig sedan 2007. Endast en säker 
häckning har konstaterats, Hembygdsparken i 
Degeberga 1985.
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Mindre flugsnappare

Skäggmes
Vinterfynd: 2 ex södra Råbelövssjön, 30/12 
(HC)
Vårfynd: 5 ex Karpalundsdammarna 29/4 (Ka-
rin Lindström) och 1 ex Herkulesdammarna 
22-27/4 och 10/5 (BSV,LNI, THL)
Häckningsfynd: 2 ex (1K) Herculesdammarna 
7/7 (HC), 1 honfågel + 2 ex (1K) Viby äng 
15/7 (RSG) och 2 ex Herkulesdammarna 16/7 
(Gunder Jönsson)
Höstfynd: 5 ex Yngsjösjön 4/9 (UGS), 40 ex 
högflykt Yngsjösjön 8/10 (GFRL) och 2 ex 

sträckande SV Österslövshus (ett udda fynd av 
sträckande fåglar 300 m från sjön), 9/10 (HC).
Kommentar: Antalet lokaler inskränker sig till 
5 jämfört med 11 lokaler 2010. Enda häck-
ningslokal är Herkulesdammarna-Viby äng 
och antalet sedda ungar är 4 ex jämfört med 7 
ex 2010. Det låga antalet observationer i områ-
det tyder på att arten gått tillbaka som häckfå-
gel i vårt område. Detta är kanske inte så kon-
stigt med tanke på de senaste stränga vintrarna 
som säkert gått hårt åt arten.

Kontinental	stjärtmes
5 ex Rinkaby skjutfält 19/2 (Lars J Jonsson) 
och 1 ex Skepparslöv 14/10 (HC).
Kommentar: Rasen fortsätter att observeras i 
vårt område med enstaka individer.

Talltita
Under 2011 rapporterades 20 fåglar från Skär-
snäs-Filkesboda samt från Balsberget.
Häckningstid: Under häckningstid mars-maj 
noterades 13 ex på 8 olika lokaler jämfört med 
6 ex på 6 lokaler 2010. 
Fynd utanför de nordliga skogarna: 2 ex Tos-
teberga ängar 29/11 (Sven-Ola Nilsson), 4 ex 
Dala, Landön 2/3 (LNI), Vannebergaholmen 
10/4 (EVA, UJK), 1 ex Östra Hammaren 13/3 
(NWA) och 29/10 (RSG), 1 ex Pulken, Egeside 
23/2 (Sven-Ola Nilsson), 1 ex Framnäs, Gärds 
Köpinge 6/3 (UJK), 4 ex Maltesholm 13/8 
(UJK), 2 ex Vittskövle sågverk 17/7 (JLR), 
1 ex Olseröd 21/11 (THL) och 1 ex Kumlan, 
Maglehem 20/8 (THL).

Pungmes
Häckningfynd: 6+4+5 pulli Karpalundsdam-
marna, 12-30/6, 4+6 pulli Lillöområdet 23/6, 7 
pulli Härlövsborgstornet 12/6, 6+4 pulli 12/6, 
1 ruvande hane 23/6, 7 pulli Rinkaby ängar 
23/6, 5+6 pulli Herkulesdammarna 23-30/6 
(Olof Persson, Peter Öhrström).
Övriga fynd under häckningstid: 1 ex Lerdu-
vetornet 14/5 och 8/6 (EAN, RSG).
Kommentar: Antalet påträffade häckningar 
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är i samma nivå som de senaste åren, ca 12 
bon. I år har 50 ungar ringmärkts från 11 bon. 
Antalet lokaler har minskat från 10 st till 6 st 
men kärnområdet Karpalund-Härlöv-Rinkaby 
ängar är intakt.

Sommargylling
Sjungande fåglar: (redovisade från nordost 
till sydväst) 1 ex Gyetorpskärret 11/6 (CNN), 
1 ex Tosteberga furet 30/5 (Ulf Johansson), 2 
ex SV Landön 22/5 (HC), 1 ex Terraholmen 
10/6 (LNI), 1 ex Östra Hammaren, furet 19/5 
(US), 1 ex Kjugekull 4-8/6 (US), 1 ex Ekenab-
ben 18/5 (US), 1 ex Hammarslund 5/6 (CNN), 
1 par Lyngsjö 6/7 (UJK), 1 ex Everöds flyg-
plats 12/7 (RSG), 1 ex Degeberga 20/5 (Sven 
Gustafsson), 1 ex Gärds Köpinge 7/7 (HC), 1 
ex Sånnarna 22/6 (CCT), 1 ex Blåherremölla 
14/5 (BSV), 1 ex Maglehem 31/5 (RSG), 1 ex 
Juleboda 9/7 (UGS), 4 ex Drakamöllan 21/5 
(CAL, UJK), 5 ex Egeside 12/5 (Ragnar Hall), 
3/6 Pulken (CCT), 2 ex Prästlönebostaden 9/6 
(CWE), 1 ex Galoppvägen 27/6 (ARLA), 7 ex 
Vittskövle mosse 12/7 (RSG), 1 ex Trunelän 
27/6 (UGS).
Övriga observationer: 1 ex Kumlan 3/8 (THL), 
1 ex Drakamöllan 4/8 (Erik Widuss) och årets 
sista observation var 1 ex Olseröd 22/8 (THL).  
Kommentar: 36 ex på 21 platser innebär en 
fortsatt ökning av antalet lokaler. Denna art är 
långsamt expanderande.

Varfågel
Efter ett par år med en nedgång i rapportering-
en så blev 2011 ett år med många varfågelob-
servationer.
Vinterfynd: Fåglar med vinterrevir noterades 
på följande fem lokaler. 1 ex Yngsjö kapell 2 - 
29/1 (Ronnie Nederfeldt), 1 ex Hammarspynt 
6 - 23/1 (CNN), 1 ex utfyllnadsområdet Här-
löv 20/1 - 6/2 (LNI m fl), 1 ex Pulken 2 - 27/2 
(UJK), 1 ex Tosteberga 17 - 31/1 (Sven-Ola 
Nilsson). Enstaka obsar gjordes på följande 
lokaler: 1 ex Härnestad 2/1 (BSV), 1 ex Ju-
leboda 4/1 (Arne Ekström), 1 ex Landön 9/1 

(Judit Varady), 1 ex Kärrdala Önnestad 14/1 
(HWQ), 1 ex Kjuge 15/1 (JLR). Vidare 1 ex 
Östra Ljungby 29/1 (FRY, Anette Strand), 1 ex 
Segeholm Degeberga 2/2 (UJK, Christer Ahl-
quist), 1 ex Fredriksdalsviken 4/2 (HC), 1 ex 
Tolebäck Egeside 13 - 18/2 (THL) och 1 ex 
Herculesviken 20/2 (RSG). 1 ex Näsum 17/1 
(NWA) var den enda noteringen för säsongen 
från Bromölla kommun. En hel del obsar gjor-
des därefter fram till 15/4, för att sedan dröja 
till 24/9 innan första höstfyndet gjordes.
Decemberfynd: Obsar gjordes på 11 olika lo-
kaler. Följande hade revir under hela månaden: 
1 ex Äspet (JLR, EVA m fl), 1 ex Västra Ham-
maren (LNI). Ströobsar gjordes på följande 
lokaler: Vittskövle, Ekenabben, Vanneberga-
holmen, Egeside, Bäckaskogs slott, Gyetorp-
skärret, Stora Sandvik, Sjödala och Pulken.
Nötkråka
Under året gjordes 24 noteringar av tillsam-
mans 29 fåglar. En notering, 1 ex Näsum 18/7 
(NWA) avser Bromölla kommun. Samtliga öv-
riga noteringar är gjorda i norra delen av Kris-
tianstads kommun. 
Vinterfynd: 2 ex Ekestad 29/1 (CWE, LNI, 
UTO)
Möjliga häckningar: Inga noteringar har gjorts 
med häckningskriterier, men på ett par lokaler 
har de setts och hörts regelbundet. 2 ex Öster-
lövshus, Råbelövssjön 26/3 - 27/6 (HC) är den 
sydligaste noteringen. 1 - 2 ex har rapporterats 
från Ekestad under perioden 29/1 - 19/3 (LNI, 
BSV m fl), i övrigt enbart enstaka obsar under 
våren. 1 ex Bjäret, Karsholms gods 12/3 (HC), 
1 ex Abborragylet, Filkesboda 25/4 (GÖFL).
Från sensommaren och framåt har noteringar 
gjorts från följande lokaler: Rallate Skärs-
näs, Boana Bäen, Grönhult Bäen, Bökestad, 
Glasbruket Bökestad, Västervik Raslången, 
Ekestad.
Helhetsbedömning: En numera normal rappor-
teringsbild.
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Råka
Häckningar: Noteringar om säkra häckning-
ar gjordes på endast 3 lokaler. Som mest på 
dessa lokaler noterades 10 ex Nya Äspetbron, 
Åhus 2/4 (HWL), 40 ex Nöbbelöv bränneri 
3/4 (ARLA), 20 ex Östra Täppet 18/4 (Elisa-
beth Sturesson, Svante Söderholm). Från an-
dra kända lokaler föreligger rapporter, men 
utan angivna häckningskriterier, vilket gör 
att angivna antal inte med säkerhet är en upp-
skattning av häckande individer. Till nästa år 
uppmanas alla rapportörer att ange häcknings-
kriterier när man rapporterar från en koloni.
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Råka

Svartkråka	Corvus	corone	corone
Två observationer av nominatrasen gjordes 
under året. 1 ex Äspet 8/5 (Mikael Nilsson, Er-
vin Herbertsson) och 1 ex Vannebergaholmen 
21/5 (HC). Med tanke på närhet både i tid och 
geografi rör det sig sannolikt om samma indi-
vid. 

Korp
Häckningar: Häckningar har konstaterats på 
3 lokaler, det är Hammar (RSG), Näsby fält 

(RSG) och Bäckaskogs slott (Per Johansson). 
Det verkliga antalet häckningar är väldigt 
mycket högre.
Stora antal: 37 ex Yngsjö 2/2 (UJK, Christer 
Ahlquist), 35 ex Tosteberga bodar 12/2 (Frank 
Abrahamsson, Jörgen Christiansen), 21 ex 
Borrestad 8/3 (UJK, Christer Ahlquist) och 21 
ex Lyckeboda, Tosteberga 28/8 (LNI). 

Stare
Vinterfynd: Det var sparsamt med observatio-
ner under årets första två månader. Arten note-
rades på 7 lokaler med sammanlagt 14 indivi-
der, som mest 4 ex Sjögård, Yngsjö 2/2 (UJK, 
Christer Ahlquist) och 4 ex Österäng, Kristian-
stad 19/2 (RSG).
Stora flockar: Största antalen på våren var 1 
250 ex Pulken 21/3 (CCT), 1 200 ex Åsums 
ängar 22/3 (RSG), 1000 ex Pulken 28/3 
(CCT). Inte oväntat sågs en del större höst-
flockar. 2500 ex Svaneholm 17/9 (UJK, EVA), 
2000 Balsby 20/9 (Sven Svensson) och 1000 
ex Sjögård 6/10 (CCT).
Decemberfynd: Noteringar gjordes på 6 loka-
ler, som mest 17 ex Isternäset 23/12 (CNN) 
och 20 ex Kiaby 25/12 (CNN).

Rosenstare
Återigen noterades denna art, nu med en ung-
fågel vid Näsby Gård och inne vid Gamlegår-
den på Näsby 10-13/10 (HC, GRFL, JLR m 
fl). Detta var det sjätte fyndet sedan rapporte-
ringen började och fjärde året i rad med fynd i 
vårt område.

Bofink
Stora flockar: Större flockar som noterades var 
1000 ex Vanneberga Plurra 3/4 (LNI), 1200 
sträckande Furehov, Åhus 12/9 (RSG), 2 840 
ex str S Fårabäck 19/9 (UJK), 11 600 str S Rin-
kaby skjutfält 24/9 (GRFL, HC) och 2 500 str 
S Furehov, Åhus 26/9 (RSG).

Spoven						49



Bergfink
Stora flockar: Några tusenhövdade flockar blev 
det inte under året. Största noterade antalet var 
“blygsamma” 300 ex Kjugekull 18/12 (NWA)
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Bergfink

Gulhämpling
Sjungande fåglar och häckningar: Fåglar som 
kunde ses och höras över en längre period var 
5 ex Furuboda kursgård 6/4 - 3/8 (LNI, Björn 
Abelson m fl), 1 ex Friseboda 20/4 - 14/5 
(Göran Svahn). Enstaka noteringar av sjung-
ande fåglar gjorde med 1 ex Östra Täppet 18/4 
(Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm), 1 ex 
Gropahålet 5/5 (Johan Lenell), 1 ex Kyrkogår-
den, Kristianstad 12/5 (RSG), 1 ex Nyehusen, 
Yngsjö 22/6 (Johan Lindgren), 1 ex Äspet 22/6 
(Roger Mellroth), 1 ex Rigeleje 6-9/7 (UGS). 
Årets sista notering var 1 ex Friseboda 16/9 
(Evert Edmert).
Helhetsbedömning: Samma fyndbild eller 
möjligen något bättre än föregående år, vilket 
förhoppningsvis innebär att den stora tillbaka-
gången bromsats upp. Men den stora frågan 
återstår - vad har hänt/händer med gulhämp-
lingen?

Steglits
Vinterfynd: 7 ex Arkelstorp 5/1 (UTO) och 
8 ex Mjönäs 20/2 (Anders Adolfsson) var de 

enda noterade flockarna under januari-februa-
ri. 1-3 ex sågs på sju andra lokaler under pe-
rioden.
Stora flockar: 75 ex Vannebergaholmen 21/8 
(UJK) och 50 ex Vanneberga plurra samma 
dag (UJK). 
Decemberfynd: 50 ex Kjugekull 8/12 (Hasse 
Berglund) och 15 ex Härlövs ängar 26/12 
(CNN) var de enda större flockarna. Därutö-
ver noterades 1-5 ex på ytterligare en handfull 
lokaler.

Grönsiska
Större sträcksiffror lös med sin frånvaro under 
året. Största ansamlingarna var: 500 ex str N 
Åsums ängar 18/4 (RSG), 480 ex str S Rinka-
by skjutfält 24/9 (GRFL, HC) och samma dag 
500 ex str S Håslövs ängar (August Thomas-
son, Bengt Hansson).

Hämpling
Stora antal: 75 ex rastande Olseröd 17/4 (THL), 
160 ex Kärrfästorna 17/9 (THL), 100 ex Söde-
räng 17/9 (GRFL), 100 ex Härlövs ängar 24/9 
(EVA) och 120 ex Pulken 28/9 (CCT).
Inga vinterfynd noterades.

Vinterhämpling
Stora flockar: Från första kvartalet finns rela-
tivt få noteringar. Största flocken var blygsam-
ma 21 ex Åhus hamn 1/1 (Johannes Löfqvist). 
Från hösten finns betydligt fler noteringar 
och även större antal. 55 ex Näsby fält 12/10 
(THL), som mest 250 ex Äspet 21/10 (LNI, 
GRFL), 90 ex Lyckeboda 30/10 (LNI), 100 ex 
Furuboda 22/12 (CNN) och 80 ex Vittskövle 
vångaväg 25/12 (HWL).

Gråsiska
Sommarfynd: Nio rapporter under perioden 
april-juli tycks bekräfta den nedåtgående 
trenden av det häckande beståndet i vårt om-
råde. Av dessa avser endast fyra observationer 
fåglar i lämplig häckningsbiotop. Det är 2 ex 
Ekenabben 25/4 (JLR), 2 ex Näsby fält 11/5 
(Ola Svensson), 1 ex Egeside 23/4 (THL), 3 
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ex Egeside 4/5 (HC) och 3 ex Kanalhuset, Is-
ternäset 13/6 (HC) är sista sommarnoteringen. 
Inte på någon annan lokal har mer än en note-
ring gjorts.

Snösiska 
Två noteringar finns från året. 1 ex Bromölla 
kommun 12/1 (Jonas Engzell) och 1 ex Dege-
berga 29/1 (Bo E. Pettersson).

Bändelkorsnäbb
Under senare år har vi blivit bortskämda med 
möjligheten att få in bändelkorsnäbb på våra 
årslistor. Men 2011 lär gå till historien som 
INVASIONSÅRET för denna art. De första 
började dyka upp i augusti och därefter fanns 
de “överallt” resten av året. Osannolika 171 
observationer finns registrerade i Svalan.
Första noteringen är 1 ex str S Barum, Ivösjön 
1/8 (UTO). Därefter registreras alltifrån en-
staka individer till 19 ex str S Furehov 18/8 
(RSG), 54 ex str S Sånnarna 21/8 (BSV) till 
helt osannolika 528 ex str S Rinkaby skjut-
fält 21/8 (GRFL). 66 ex str S Furehov, Åhus 
1/9 (RSG) var näst sista riktigt höga antalet, 
därefter varierar det från enstaka till som mest 
40 ex, med undantag för 70 ex Hammarslund 
19/11 (CNN). 40 ex dröjde sig kvar här så sent 
som 30/12 (JLR).
Kommentar: Den höga sträcksiffran, 528 ex 
från Rinkaby skjutfält, är med väldigt god 
marginal den högsta sträcksiffran som någon-
sin registrerats i Skåne. Fåglarna drog söderut 
i småflockar (5-40 ex) under ca 2h.
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Bändelkorsnäbb

Mindre	korsnäbb
Mindre korsnäbbar uppträdde invasionsartat 
och har rapporterats flitigt under hela året inom 
hela rapportområdet alltifrån enstaka till större 
flockar. 
Större antal: Under första halvåret noterades 
ett antal flockar på mellan 20-30 fåglar. Största 
flocken var 40 ex Friseboda 13/2 (Per Lagerås, 
Per Karsten). Under andra halvåret var flock-
ar på 20-60 ex inte ovanliga. Det i särklass 
största antalet var 800 ex str S Rinkaby skjut-
fält 21/8 (GRFL). Andra hyfsade antal var 75 
ex Ekestad 27/8 (UJK, EVA), 84 ex Furehov, 
Åhus 1/9 (RSG) och 70 ex Ekestad 20/9 (Sven 
Svensson).

Större	korsnäbb
Vinter-/vårfynd: 1-2 ex 20-29/1 (ARLA, BSV, 
Anette Strand), 2 ex Tosteberga (LNI) och 2 
ex Tosteberga ängar (UTO) utgjorde årets vin-
terfynd. 1 ex Östra Sönnarslöv 2/3 (Dan Ham-
marlund) och 10 ex Friseboda 19/3 (August 
Thomasson, Tove Thomasson).
Sommarfynd: Tre noteringar finns från som-
maren. 1 ex Tvillingaboden, Furuboda 5/5 
(Hasse Berglund), 1 ex Kronoskogen södra 5/6 
(Peter Wredin) och 1 ex Stora Sandvik 11/6 
(Nils Kjellén).
Vinterfynd: 2 ex Stora Sandvik 26/12 (Nils 
Kjellén).

Rosenfink
Sommarfynd: Årets första notering, 1 ex Ege-
side fd boställe 19/5 (CCT) följdes av obser-
vationer på ytterligare minst 11 lokaler under 
säsongen. Liksom föregående år dominerar 
observationer i anslutning till Helgeåns nedre 
lopp, men med den skillnaden att ingen obser-
vation noterats från området norr om Kristian-
stad.
Regelbundna rapporter under säsongen som 
indikerar möjlig häckning har gjort i följande 
områden: Som mest 3 ex Pulken 20/5- 20/7 
(CCT, HC, Ragnar Hall), som mest 2 ex Tole-
bäck 29/5- 24/6 (ARLA, HC, HWL), 1 ex Än-
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gagårdsvägen, Egeside 1/6, 6/7 (UTO, JWE), 
1 ex Yngsjön 31/5- 14/6 (CCT, CWE, Lars J 
Jonsson). 1 ex har rapporterats från området 
Hammarspynt/Hammarslundsvallen 30/5-5/6 
(CNN, RSG).
Utanför Helgeåns närområde rapporterades 1 
ex Everöds flygplats, södra delen 26/5 Hans 
Ackered), 1 ex Östra Hammaren 3/6 (US), 1 
ex Prästlönebostället, Vittskövle 4/6 (HC), 1 
ex Gyetorpskärret 22/6 (LNI) och slutligen 1 
ex Galoppvägen, Vittskövle 30/7 (JWE). 
Helhetsbedömning: Det ser ut som utbredning-
en inom rapportområdet fortsätter att krympa. 
Även om det finns spridda rapporter så ser det 
idag ut som om Egesideområdet var enda säk-
ra/troliga häckningsområdet under året. Detta 
trots att tidigare lokaler, åtminstone som vi kan 
uppfatta dem, inte förändrats vad gäller de bio-
topkrav rosenfinken har.

Domherre
Stora antal: Anmärkningsvärda 90 ex sträck-
te under knappt två timmar Friseboda 21/10 
(GRFL). 60 ex str S samma lokal 4/11 (HWL) 
och 25 ex sågs Karsholms gods 25/12 (CNN).

Fo
to

: P
at

ric
k 

To
llg

re
n 

La
za

ro
v

Domherre hona

Stenknäck
Stora flockar: Enda större ansamlingarna som 
noterats är från december. De två största var 32 
ex Olseröd 5/12 (THL) och likaså 32 ex For-
sakar 25/12 (HWL). Andra stora flockar var 15 
ex Österlövshus, Råbelövssjön 24/12 (HC), 22 
ex Arkelstorp 26/12 (UTO) och 15 ex Sjödala, 
Oppmannasjön 30/12 (HC).

Lappsparv
Ingen vårobservation gjordes utan årets fem 
individer sågs på hösten. 1 ex Isternäset 24/9 
(HC, GRFL, THL), 1 ex str S Friseboda 21/10 
(GRFL), 1 ex Landön 29/10 (THL, HC), 1 ex 
Äspet 29/10 (GRFL) och sista obsen blev 1 
ex Västra Hammaren 30/10 (LNI). En normal 
fyndbild för senare år.

Snösparv
Vinter- och vårfynd: Under januari gjordes 3 
observationer om sammanlagt 20 fåglar. 8 ex 
Trolle-Ljungby och 10 ex Landön 3/1 (Peter 
Hvass, Claës Ekberg), samt 2 ex Äspet 15/1 
(Lena Gustafsson Ylvén). Nästa notering drö-
jer till mars, då det rapporteras från 4 olika 
lokaler. 1 ex Vinnö ängar 7/3 (ARLA), 12 ex 
Håslövs ängar 11 - 13/3 (RSG, GRFL m fl), 
varv 1 ex dröjde kvar på lokalen månaden ut, 
2 ex Äspet 12/3 (FRY), samt 1 ex Vanneberga-
holmen 25/2 (LNI).
Höst- och decemberfynd: Obsar under denna 
period gjordes enbart på kustlokaler. Först ut 
var 1 ex Äspet 14/10 (BSV) och på denna lokal 
sågs enstaka ex av och till året ut, som mest 9 
ex 12/11 (GRLF). 3 ex Östra Hammaren 22/10 
(JLR), samt årets toppnotering 21 ex Västra 
Hammaren 15/11 (LNR), 1 ex Landön 15/11 
(POK). Årets sista notering blev 1 ex Västra 
Hammaren 30/12 (LNI).

Gulsparv
Stora flockar: 70 ex Eskilstorp, Vittskövle 8/1 
(EVA) och 75 ex Söderäng 15/10 (GRFL) var 
de enda större flockar som noterats under året.
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Vår 2011 Datum Lokal  Observatör Median 02-11
Årta 1.4 Karpalundsdammarna Anders Larsson 19.3
Vaktel 21.5 Köpinge ängar Evert Valfridsson 10.5
Bivråk 12.5 Bromölla Björn Lindkvist 2.5
Brun kärrhök 12.3 Hammarsjön Ulf Jungbeck, Roine Strandberg 10.3
Ängshök 8.5 Everöd Magnus  Lundgren 24.4
Fiskgjuse 28.3 Ivösjön Linda Niklasson 22.3
Lärkfalk 27.4 Araslövssjön Evert Valfridsson 16.4
Småfläckig sumphöna 28.4 Håslövs ängar Roine Strandberg 24.4
Kornknarr - 1:a obsen Köpinge ängar 27/6. Evert Valfridsson 15.5
Skärfläcka 20.3 Fårabäck Thomas Lindblad 12.3
Mindre strandpipare 4.4 Isternäset Greger Flyckt 29.3
Större strandpipare 12.3 Äspet Fredrik Rydhagen 14.2
Småsnäppa 24.5 Äspet Nils Kjellén 7.5

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna 
om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista indi-
viderna lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns 
även uppgifter om medianen av årets första observation i Skåne från 2002-11.

Sävsparv
Vinterfynd:1 ex Tosteberga fält 29/1 (Tomas 
Nilsson, Anette Strand). 
Stora antal: 30 ex rastade Rinkaby ängar 25/3 
(CWE) och 200 ex str S Håslövs ängar 24/9 
(August Thomasson, Bengt Hansson).
Decemberfynd: 5 ex sågs under perioden på 
fyra olika lokaler. 1 ex Äspet 8/12 (CNN), 1 
ex Pulken 20/12 (CCT), 2 ex Nyehusen Yngsjö 
21/12 (JLR) samt 1 ex södra Råbelövssjön 30-

Rapportörsförkortningar:
ARLA   Anders Larsson
BSV Björn Svärd
CCT Carl Christian Tofte
CNN Christer Neideman
CWE Christer Wendeler
EAN Emil Andersson
EVA Evert Valfridsson
FRY  Fredrik Ahlström
GAR Göran Arstad
GRFL Greger Flyckt
GÖFL Göran Flyckt
HC Hans Cronert
HWL Håkan Wittzel

31/12 (HC, UTO, POK).
Kommentar: Endast ett vinterfynd får väl till-
skrivas den stränga vintern som säkert skrämde 
bort de flesta potentiella övervintrare. Rappor-
ter om vinter- och decemberfynd av sävsparv 
har varit förvånansvärt fåtaliga genom åren. 
Som regel har det rört sig om enstaka indivi-
der, sannolikt för att vi har få övervintrare i 
området. För detta talar att allt fler rapporterar 
och att även vanliga arter rapporteras i stor ut-
sträckning.

HWQ Håkan Winqvist
JLR Jan Linder
JWE Jan Wernerman
LNI Linda Niklasson
NWA Nils Waldemarsson
POK Per-Olof Kjellsson
PON Patrik Olofsson
RSG   Roine Strandberg
THL Thomas Lindblad
UGS Ulf Gärdenfors
UJK Ulf Jungbeck
US Ulf Sjölin
UTO Ulrika Tollgren
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Mosnäppa 7.5 Gyetorpskärret David Olausson 1.5
Spovsnäppa 10.6 Äspet Thomas Lindblad 11.5
Myrsnäppa 28.5 Äspet Hans Schwartz 17.5
Brushane 30.3 Håslövs ängar Ulf Jungbeck 21.3
Dubbelbeckasin 15.5 Håslövs ängar Roine Strandberg 3.5
Rödspov 26.3 Håslövs ängar Nils Waldemarsson 22.3
Småspov 21.4 Åsums ängar Hans Cronert 11.4
Svartsnäppa 16.4 Hovby ängar Thomas Lindblad 2.4
Gluttsnäppa 5.4 Herculesdammarna Kent Andersson 6.4
Skogssnäppa 21.3 Egeside Göran Arstad 17.3
Grönbena 18.4 Äspet Christer Neideman 16.4
Drillsnäppa 18.4 Skärsnäs Ulrika Tollgren 12.4
Kustlabb 23.4 Äspet Ragnar Hall 27.3
Skräntärna 2.4 Pulken Carl Christian Tofte, Evert Valfridsson 2.4
Kentsk tärna 13.3 Gropahålet Patrik Olofsson 17.3
Fisktärna 14.4 Tosteberga Bodar resp Äspet Roine Strandberg resp Björn Svärd 5.4
Silvertärna 24.4 Äspet Anders Sennmalm 5.4
Småtärna 14.4 Äspet Björn Svärd 11.4
Svarttärna 5.5 Oppmannasjön Krister Wahlström 25.4
Gök 6.5 Pulken Björn Svärd 27.4
Nattskärra 20.5 Äspet Björn Svärd 10.5
Tornseglare 8.5 Äspet, Hercules, Rinkaby Skjutf Mikael Nilsson, Hans Cronert m fl 30.4
Göktyta 23.4 Vinnö ängar, Vittskövle Thomas Lindblad, Jan Wernerman 18.4
Backsvala 19.4 Äspet Linda Niklasson 13.4
Ladusvala 6.4 Karpalunds fd sockerbruk Sven Svensson 1.4
Hussvala 17.4 Vinnö Lennart Björkqvist 10.4
Fältpiplärka 26.4 Gälltofta Jan Linder 26.4
Trädpiplärka 10.4 Friseboda Thomas Lindblad 12.4
Gulärla 16.4 Håslövs ängar Greger Flyckt 15.4
Näktergal 1.5 Kristianstad Evert Valfridsson 29.4
Rödstjärt 10.4 Vannebergaholmen Evert Valfridsson,Hans Cronert 13.4
Buskskvätta 21.4 Ängagårdsvägen Egeside Jan Wernerman 19.4
Stenskvätta 1.4 Sånnarna Björn Svärd 28.3
Ringtrast 3.4 Vä lyckor Leif Segelström 5.4
Gräshoppsångare 5.5 Isternäset Hasse Berglund 27.4
Sävsångare 21.4 Herculesdammarna Håkan Witzell 19.4
Kärrsångare 15.5 Arkelstorp Ulrika Tollgren 8.5
Rörsångare 23.4 Herculesdammarna Ragnar Hall 25.4
Härmsångare 12.5 Drakamöllan Sten Ljungars, Monica Lungars 5.5
Ärtsångare 14.4 Österäng Per-Olof Kjellsson 19.4
Törnsångare 23.4 Egeside Thomas Lindblad 25.4
Trädgårdssångare 2.5 Karpalund Johan Lenell 1.5
Grönsångare 21.4 N Björket Roine Strandberg 19.4
Lövsångare 6.4 Karpalund Linda Niklasson 7.4
Grå flugsnappare 10.5 Högskolan, Kristianstad Lars J Jonsson 3.5
Svartvit flugsnappare 17.4 Bökestad Göran Flyckt 16.4
Pungmes 1.4 Karpalund Linda Niklasson, Roine Strandberg 3.4
Sommargylling 11.5 Egeside Anders Larssson 9.5
Törnskata 22.5 Terraholmen Hasse Cronert 3.5
Rosenfink 19.5 Egeside fd boställe Carl Christian Tofte 6.5

Höst 2011 Datum Lokal Observatör Median 02-11
Årta 1.10 Degeberga golfklubb Göran Arstad 5.10
Bivråk 28.9 Tosteberga Anders Linus Larsson 15.10
Brun kärrhök 22.10 Isternäset Jerker Jansson 29.10
Ängshök 23.8 Furehov, Åhus Roine Strandberg 19.9

54	 Spoven



Fiskgjuse 8.10 Håslövs ängar Roine Strandberg 26.10
Lärkfalk 24.9 Rinkaby skjutfält Greger Flyckt 14.10
Skärfläcka 24.9 Äspet Håkan Witzell 21.11
Mindre strandpipare 11.8 Äspet Christian Ekstedt 18.9
Större strandpipare 4.10 Äspet Linda Niklasson 8.11
Småsnäppa 7.10 Äspet Håkan Winqvist 31.10
Mosnäppa 18.8 Äspet Roine Strandberg 18.9
Spovsnäppa 31.8 Äspet Roine Strandberg 9.10
Myrsnäppa 7.9 Äspet Göran Arstad 7.9
Brushane 1.11 Hammarsjöns utlopp Roine Strandberg 13.11
Rödspov 14.6 Isternäset Hans Cronert 10.11
Småspov 2.9 Rigeleje Ulf Gärdenfors 24.9
Svartsnäppa 19.9 Håslövs ängar Roine Strandberg 14.11
Gluttsnäppa 6.11 Vannebergaholmen Hans Cronert 21.11
Skogssnäppa 21.8 Äspet Ewert Nilsson 18.10
Grönbena 7.9 Äspet Linda Niklasson 12.10
Drillsnäppa 23.9 Äspet Håkan Witzell 15.10
Smalnäbbad simsnäppa 7.9 Äspet Linda Niklasson 27.9
Kustlabb 25.9 Friseboda Ulrika Tollgren 13.11
Skräntärna 31.8 Hovby ängar Roine Strandberg 23.9
Kentsk tärna 24.10 Juleboda Ulf Jungbeck, Evert Valfridsson 15.11
Fisktärna 21.10 Äspet Greger Flyckt 27.10
Silvertärna 26.10 Juleboda Greger Flyckt 29.10
Småtärna 25.8 Friseboda Linda Niklasson 19.9
Svarttärna 8.9 Friseboda Göran Arstad 28.9
Gök 27.8 Degeberga Lasse Sunnerstig 25.9
Nattskärra 5.9 Österlövshus Hans Cronert 7.10
Tornseglare 24.9 Rinkaby skjutfält Greger Flyckt 12.10
Göktyta 3.9 Håslövs ängar Roine Strandberg 30.9
Backsvala 7.10 Äspet Håkan Winqkvist 27.10
Ladusvala 1.11 Ivösjön Bromölla Linda Niklasson 14.11
Hussvala 24.9 Östra hammaren Greger Flyckt 27.10
Fältpiplärka 28.8 Ripabanan Niklas Jeppsson 17.9
Trädpiplärka 24.9 Rinkaby skjutfält Greger Flyckt,Hans Cronert 27.10
Rödstrupig piplärka 1.10 Lillö borgruin Evert Valfridsson 17.10
Gulärla 21.9 Äspet Håkan Winqvist 1.11
Näktergal 22.8 Tosteberga ängar Roine Strandberg 8.9
Rödstjärt 15.10 Söderäng Kristianstad Greger Flyckt 23.10
Buskskvätta 19.9 Äspet Thomas Lindblad 21.10
Stenskvätta 2.11 Östra hammaren Roine Strandberg 5.11
Gräshoppsångare 26.7 Äspet Evert Valfridsson 30.9
Sävsångare 3.9 Håslövs ängar Greger Flyckt 6.10
Kärrsångare 19.7 Isternäset S Söderholm, Elisabeth Sturesson 29.9
Rörsångare 1.10 Håslövs ängar Roine Strandberg 20.10
Härmsångare 22.8 Tosteberga ängar Roine Strandberg 6.9
Ärtsångare 17.9 Norra Björket Roine Strandberg 14.10
Törnsångare 25.9 Isternäset Greger Flyckt 2.10
Trädgårdssångare 2.9 Härlövsborgstornet Greger Flyckt 11.10
Grönsångare 28.8 Dala , Landön Linda Nicklasson 14.9
Lövsångare 13.10 Maltesholm Ulf Jungbeck,  Christer Ahlquist 20.10
Grå flugsnappare 19.9 Gaddaröd, Hörröd Lasse Sunnerstig 4.10
Svartvit flugsnappare 17.9 Norra Björket Roine Strandberg 30.9
Pungmes 29.7 Herculesdammarna Jan Nyström 15.10
Sommargylling 22.8 Olseröd Thomas Lindblad 19.8
Törnskata 27.9 Gärds Köpinge Hans Cronert 15.10
Rosenfink 30.7 Galoppvägen, Vittskövle Jan Wernerman 19.9
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Fiskgjuseprojektet i Ivösjön
Text av Linda Niklasson

Under 2010 och 2011 har Nordöstra Skånes Fågelklubb drivit ett projekt för fiskgjusen i 
Ivösjön med stöd av LONA-medel. Projektet har också beviljats fortsättning och fortgår 
även under 2012 och 2013. 

Redan innan projektet startade hade jag 
och min man Alf följt fiskgjusehäckning-
arna i sjön sedan 2006, så intresset att ta 
oss an detta efter bästa förmåga fanns helt 
klart. Vi har också förmånen att bo precis 
intill sjön, vilket gör det lätt att komma ut 
med båt. 

Konstgjorda boplattformar
Från det att gjusarna återvänder till sina 
häckningsplatser i månadsskiftet mars/
april brukar vi ge oss ut ca en gång per 
vecka och fr.o.m ruvningsperioden minst 
2 ggr/vecka. Ibland sätter naturligtvis väd-
ret stopp för detta. Alla som varit ute på 
Ivösjön vet att det kan slå om fort och gå 
ordentliga vågor. De första turerna runt 
sjön brukar vi kolla av hur det står till med 

boplatserna, om de klarat vintervädrets på-
frestningar. Nästan varje år händer det att 
något av de naturliga bona har rasat, vilket 
var fallet även i år. I dagsläget finns det sju 
konstgjorda boplattformar uppsatta 
väl spridda runt sjön (både i Bromölla och 
Kristianstads kommun) och vi planerar att 
sätta upp ytterligare en till hösten. 
Numera klarar vi detta arbete själva (i läg-
re träd) – har ju blivit skolade av proffs 
som Patrik Olofsson, Roine Strandberg 
och Raymond Klaasen. 
En konstgjord boplattform består av en 
fyrkant med rutmönstrat armeringsjärn 
med uppböjda kanter som vi flätar pin-
nar i. Sedan läggs det på rejält med torra 
grenar och till sist fodras botten med gräs-
tuvor, därefter är det upp till gjusarna att 

 fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

56	 Spoven



göra ”finliret” innan de flyttar in. En sådan 
här konstruktion står naturligtvis emot vä-
der och vind mycket bättre än de naturliga 
bona och är förhoppningsvis placerade i 
stabila träd och på mindre störningskäns-
liga platser. Gjusarna placerar oftast sitt bo 
i toppen på en tall eller al men det händer 
också att de bygger långt ut på en gren vil-
ket ofta slutar i katastrof.

På några av häckningsplatserna där stör-
ningsrisken varit störst har vi satt upp an-
slag med vädjan om att låta fiskgjusarna 
vara ostörda under häckningstiden mel-
lan den 1/4 – 15/8. Detta har respekterats 
utom på den lilla klippön Fläskholmen där 
vi upptäckte att gjuseparet fått sin ruvning 
spolierad och var borta från ön 2011. An-
slaget fann vi ihoprullat och instucket i en 
klippskreva. En nyligen använd eldplats 
visade också på spår av mänsklig aktivi-
tet. Gjusarna hade varit borta från ön i två 
säsonger och nu hade vi hoppats att det 
skulle fungera. Ön är en populär rastplats 
för bl.a kanotister, men eftersom gjusarna 
gett upp väljer vi att inte sätta upp skylten 
igen utan lämnar ön till friluftslivet och 
troligtvis riva det gamla boet för att und-
vika nya misslyckande häckningar. Senare 
hittade vi paret igen och de hade då påbör-
jat ett nytt bo på fastlandet. Typiskt för det 
här paret är att de drar upp linor och delar 
av fiskenät i bokorgen, vilket kanske inte 
är helt lämpligt. I år lyckades de i alla fall 
med sin häckning på den nya platsen och 
fick ut 2 ungar.

En dålig början
På en av våra kontrollrundor sommaren 
2010 upptäckte vi att ett bo hade rasat. 
Knappt en vecka tidigare hade vi sett 3 

nästan flygfärdiga ungar i boet. Då vi gick 
iland fann vi 2 döda ungfåglar. Resterna av 
boet som rasat ner på en stor sten rakt un-
der boträdet låg utspridda på ett stort om-
råde. Eftersom vi visste att det funnits en 
unge till letade vi vidare och hittade den 
sittande tillsynes helt oskadd vid strand-
kanten.

Vi visste inte riktigt vad vi skulle göra så 
jag ringde Patrik Olofsson och bad om råd. 
Han bad mig känna på krävan för att veta 
om den fått någon mat, men den kändes 
tom. Det här hände sent på eftermiddagen 
och vi beslöt att lämna kvar ungen och 
komma tillbaka tidigt nästa dag för att se 
om den matades av föräldrarna då. 
Den natten blev det inte så mycket sömn, 
tänkte bara på hur det skulle gå för gjuse-
ungen. 

Efter att under några timmar bevakat ung-
en som vi också hörde tigga och sett gjuse-

Inriktningen för Fiskgjuseprojektet är:
• att följa antalet häckningar och 

häckningsresultat
• att genom olika åtgärder bevaka 

och skydda häckningsplatserna
• att förstärka befintliga bon, tillverka 

och sätta upp konstgjorda boplatt-
formar

• att biträda vid märkning av fiskgju-
seungar

• att utvärdera och informera om 
åtgärderna

En stor del av fiskgjusebeståndet i Europa 
häckar i Sverige och därmed har vi ett stort 
ansvar för artens bevarande. Det har ock-
så kommit rapporter om dålig häcknings-
framgång från flera håll i landet de senaste 
åren.
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föräldrarna flyga förbi med nya bopinnar 
till inte mindre än 2 nya boplatser, förstod 
vi att fiskgjuseungen inte längre fanns i 
föräldrarnas ögon eftersom den satt på 
marken. Vi hade också riggat upp en stege 
vid ett av bona som gjusarna flög med bo-
pinnar till. Detta var ett gammalt bo som 
inte använts av gjusar i år och det andra 
var helt och hållet ett nybygge. Planen som 
vi gjort upp tillsammans med Patrik, var 
att sätta upp ungen här om den var i god 
vigör. Då vi hämtat upp Patrik och han 
kollat ungen, bedömde han att den var för 
uttorkad för att göra detta, så matpaketet 
med djupfryst fisk han hade haft med sig 
kom inte till nytta. Vi överlämnade gjusen 
till Stefan Gabrielsson som gjorde samma 
bedömning och han lämnade den vidare 
till KFV(Katastrofhjälp Fåglar & Vilt) i 
Allarp. Där hos Magnus och Lena Edelius 
fick den vätska via sond och återhämtade 
sig bra. Redan efter några dagar hade den 
fått frisk aptit på fisk. 

Nästa bekymmer var hur ungen skulle få 
flygträning. Patrik löste detta på ett galant 
sätt – med cykel. Han höll gjusen om benen 
med ena handen och styrde med den andra 

och ungen flaxade och flög hela tiden som 
cykeln var i rörelse, som om den inte hade 
gjort något annat. Proceduren upprepades 
ett antal gånger och ungen var rejält trött 
efteråt, men även Patrik som fick koncen-
trera sig ordentligt både på gjusen och den 
sliriga grusvägen. 

Efter 23 dagars god vård i Allarp, börja-
de ungen att stressa och ville iväg. Patrik 
tyckte att Hammarsjön, som är grund och 
lättfiskad, var bästa platsen för släppet, 
medan jag och Lena röstade för Ivösjön, 
där den var född, men vi gav oss. 
Den 8/8 släppte jag och Patrik ungen vid 
tornet på Håslövs ängar och såg den dra 
iväg längs sjökanten. Det var en härlig 
känsla. Jag återvände till Hammarsjön  tre 
gånger och spanade efter den, men tyvärr 
inte en skymt. Tio dagar efter släppet ring-
er Magnus på KFV och berättar att de fått 
in gjuseungen igen. Den var åter uttorkad 
och hade tydligen inte kunnat fiska själv 
och kunde inte stå på benen. Ungen hade 

Den unga övergivna fiskgjusen 

Alla sätt är bra... med Patrik Olofsson.

 fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

 fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

58	 Spoven



hittats påkörd vid en vägkant i Horna och 
när den röntgades visade det sig att bäck-
enet var brutit och den fick tyvärr avlivas. 
Vi lärde oss alla mycket av den här händel-
sen, för ingen visste eller hade erfarenhet 
av rehabilitering av en ungfågel av den här 
arten. Det hade troligtvis varit bäst med 
en så kort rehabiliteringstid som möjligt, 
bara ett par dagar. Därefter placerat ung-
en i boet som föräldrafåglarna höll på att 
förbättra eller om inte det hade fungerat, 
försökt placera den i ett annat gjusebo med 
ungar. Fiskgjuseungar har troligtvis en 
ganska lång period för att lära sig fiska och 
är beroende av de vuxna fåglarna ett bra 
tag efter att de är flygga.

Ringmärkning
Den 14/7 var det dags för årets ringmärk-
ning och vädret var på vår sida, dvs inte för 
blåsigt för att ge oss ut med båten.
Håkan Berg från Malmö, vår duktige ring-
märkare och klättrare, hjälpte oss även i 
år. Sammanlagt blev 13 ungar ringmärkta 

vid 5 bon. Det kunde ha blivit ytterligare 
tre märkta ungar, men Håkan tog det säkra 
före det osäkra och klättrade ner igen, ef-
tersom ungarna i ett bo var stora och ver-
kade vara i ”hopptagen”. 
En händelse som inträffade vid ringmärk-
ningen var att vi blev väl iakttagna av tre 
personer i en mindre båt. När den hade 
gjort flera turer fram och tillbaka kände 
Alf att det var bäst att åka ut och prata 
med dom och berätta vad vi gjorde. Efter 
att han förklarat vårt ärende var de fortfa-
rande misstänksamma och frågade t o m 
om dom fick fotografera honom. Heder åt 
sådana uppmärksamma Ivösjöfarare – det 
behövs fler som hjälps åt att bevaka vad 
som händer runt våra fåglar.

Ett roligt återfynd kunde spåras i fjol, då 
jag fotograferat en ringmärkt fiskgjuse. 
Med datorns hjälp gick siffrorna att av
läsa. Ringarna var lite ovanliga, en kraftig 
metallring med klammer på vänster ben 
och en svart färgring med vit märkning 

Ringmärkning vid den mest välkända häckningen vid Ivösjön, som ligger direkt på en naken klippa. 
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på höger ben. Tack vare Roine Standbergs 
kännedom av andra länders märkning och 
kontakter med andra ringmärkare, kunde 
han spåra varifrån den kom. Det var en 
gjusehona född i norra Tyskland, ring-
märkt den 11 juli 2002 av Daniel Schmidt. 
Han blev mycket glad över uppgifterna 
och fick också veta att gjusehonan fått tre 
ungar i fjol och lika många i år.
Sändarmärkning
Vi har också biträtt vid fångst, sändar- och 
ringmärkning av gjusar tillsammans med 
rovfågelforskare Mikael Hake, Roine 
Strandberg, Raymond Klaasen och Patrik 
Olofsson redan innan projektet startade. 

29/7 2010 sändarmärktes en ung fisk-
gjusehane på Ivö. Den lämnade Ivösjön 
den 23/8 för att påbörja sin flyttning till 
övervintringskvarteren i Västafrika och 
sträckte via Trelleborg ner till Falsterbo,
där den blir sedd av sträckräknare och tar 
nattkvist där. 
Dagen efter blir hemlängtan för stark och 
den återvänder till boplatsen på Ivö igen 
och stannar kvar i sex dagar. Där fotogra-
ferar jag gjusen när den sitter vid boplat-
sen igen. Den 30/8 lämnar gjusen Sverige 
och sträcker ut över Östersjön mot norra 
Tyskland. Redan på kvällen den 4 septem-
ber hade den nått sydvästra Frankrike och 
stannande där till den 8 september och 
flög sedan över Medelhavet vid sydöstra 
Spanien den 11 september till östra 
Marocko, där den stannade till den 22 sep-
tember. Efter ett försök att korsa Sahara 
fick den vända om och var tillbaka vid ut-
gångsplatsen den 27 september. 

Efter 38 dygns rastande gjorde den ett nytt 
försök att korsa öknen. Efter att ha börjat 

tvivla på målet och styrt kursen västerut, 
nådde vår unge gjuse Senegal i mitten av 
november. I slutet av december flyttade 
gjusen ytterligare längre söderut till ett 
deltaområde i Senegal, som är känt för att 
hysa många övervintrande fiskgjusar. Där 
har den sedan hållt till och den 7/5 i år, ef-
ter 2 år i Senegal, var det dags att bege sig 
norrut mot Mauretanien, men efter att tro-
ligtvis råkat ut för häftiga sandstormar tog 
resan slut den 16/5 och sändaren skickade 
signaler från samma plats vilket tyvärr ta-
lar för att gjusen dött.

Statistik över häckningar
Häckningsresultatet för fiskgjusarna i Ivö-
sjön under projekttiden har varit:

• 2006: 9 ungar blev flygga
• 2008: 5 par fick ut 11 ungar, 
• 2010: 7 par fick ut 15 ungar  

(9 par gick till häckning)
• 2011: 6 par fick ut 15 ungar  

(11 par gick till häckning)
• 2012: 8 par fick ut 21 ungar  

(10 par gick till häckning)
Att 5 par misslyckades med häckningen 
2011 känns som en onormalt hög siffra 
och de flesta misslyckanden gjordes i den 
nordvästra delen av sjön, där ett nytt 
kanotcentra anlagts. 

Vi har haft ett flertal kontakter med ägaren, 
turistsamordnaren och kommunekologen i 
Bromölla och påpekat störningsriskerna, 
gett synpunkter på och försökt i någon mån 
styra var de nya grill- och rastplatserna för 
kanotisterna placerats. 

Att årets häckningsresultat blev riktigt po-
sitivt med 21 flygga ungar känns som ett 
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bra besked på att arbetet som läggs ned ger 
resultat.
Avslutningsvis
Att få se en fiskande gjuse är en ren njut-
ning, då den efter spaning på hög höjd stan-
nar till och ryttlar över grunt vatten, sänker 
sig sedan sakta, fäller ihop vingarna och 
störtdyker och då den träffar vattenytan 
uppstår en rejäl vattenkaskad. I bästa fall 
har den då satt klorna i en fisk och kämpar 
sig upp med kraftiga vingslag, stannar till 
ett par gånger i luften för att skaka vatt-
net ur fjäderdräkten, vänder fisken med 
huvudet i flygrikningen och beger sig hem 
till ungarna med bytet eller till en lämplig 
plats för att få sig ett eget skrovmål. Den 
här synen hoppas jag att många ska få upp-

leva och att fiskgjusestammen i Ivösjön 
förblir stabil och kanske också utökas med 
ytterligare något par. Värt att tänka på är 
också att så länge den här fiskspecialisten 
kan föda upp sina ungar med fisk från sjön, 
är det en bra miljöindikator både på fisk 
och vattenkvalitet och då bra även för oss 
människor. 

Jag läste också om att man funnit fossil ef-
ter fiskgjusar som är 15 miljoner år gamla, 
så det vore väl konstigt om vi inte skulle 
kunna hjälpas åt att bevara denna fantas-
tiska fågel även till kommande generatio-
ner. Ser med spänning fram emot nästa års 
häckningar och hoppas att sjöns gjusar kla-
rar den strapatsrika flyttningen och åter-
vänder till sina boplatser kommande vår.
 
  
 

2 av Fiskgjusens beskyddare i Ivösjön, Håkan Berg  och Linda Niklasson

Linda Niklasson, Bromölla
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OKTOBER
Söndag 7 oktober LINNÉRUNDAN
Vi viker söndagsförmiddagen åt att se hur hösten så här långt ser ut bland fåglarna längs Lin-
nérundan tillsammans med Evert Valfridsson. Samling på parkeringsplatsen vid naturum Vatten-
riket kl. 09.00. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans 
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 13 oktober GÅSRÄKNING 
Kanske har de första gässen – utöver våra egna grågäss - som tänker tillbringa vintermånaderna i 
våra trakter, dykt upp. Följ med någon av klubbens inventerare ut och leta upp svaret. Hör av Dig 
till Evert om det här. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 14 oktober STRÄCKET LÄNGS ÖSTKUSTEN
Vi gör ett nytt besök på skånska ostkusten och ser vad sträcket den här morgonen och förmid-
dagen har att bjuda. Vi samlas på samåkningsparkeringen i Olseröd (se ovan under 30 september) 
kl. 07.30 och där bestämmer vi vilket, som är dagens mål! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 20 Oktober HÖSTFÅGLAR PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR
Vad kan vi se en höstdag på en av Vattenrikets klassiska fågellokaler? Kom till parkeringen på 
Håslövs ängar senast kl. 09.00 så viker vi den här förmiddagen till att försöka hitta svaret tillsam-
mans med Evert Valfridsson. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör 
tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Söndag 21 oktober HÖSTSTRÄCKET LÄNGS OSTKUSTEN 
Tillsammans med klubbens vice ordförande Jan Linder gör vi ett avslutande besök någonstans på 
den skånska ostkusten och ser vad fågelsträcken kan ge. Vi samlas vid samåkningsparkeringen i 
Olseröd kl. 07.30. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Tisdag 23 oktober OSMINKAD SANNING OM STORSKARVEN!
Storskarven är fågel som kan skapa väldigt mycket känslor hos en del människor – nästan lite av 
fågelvärldens varg! Sveriges Ornitologiska Förening, SOF, har i år haft uppdrag att sammanställa 

Höstens program
Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni sak-
nar tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så 
ring till respektive kontaktperson. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla 
arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: http://www.spoven.com 
Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av programmet.
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skarvförekomsten i landet. Projektet är en del av ett stort EU-projekt kallat Cor-Man som skall 
syfta till en regelbunden uppföljning av denna kontroversiella fågel. Resultatet av årets invente-
ring är tydligt: Skarven minskar nu i antal efter att ha nått en topp i Sverige för ca fem år sedan. 
Även i länder som Danmark och Holland är tillbakagången markant, medan det fortfarande sker 
en viss spridning och ökning öster om Östersjön. Samtidigt kommer forskningsrapporter som 
kraftigt tonar ned skarvarnas påverkan på fisk och fiske.

Kom till Studiefrämjandet Sydost, V Storg. 51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 och lyssna till 
Anders Wirdheim, som hållit i den svenska delen av projektet, när han berättar om storskarven. 
Han arbetar med naturvårdsfrågor och information inom SOF. Kontaktperson: Evert Valfridsson
   

Söndag 28 oktober LINNÉRUNDAN
Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 och följ med Evert Valfridsson ut 
längs Linnérundan och se hur hösten hos oss ser ut bland fåglarna. Ta med kikare och lite förmid-
dagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskydds-
föreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

NOVEMBER
Torsdag 1 nov – söndag 4 nov  EXKURSION TILL VADEHAVET 
Enorma mängder flyttfåglar tillbringar vinterhalvåret i Vadehavet, kustområdet mot Nordsjön på 
båda sidor om gränsen mellan Danmark och Tyskland. Vi kommer att uppleva t.ex. det som dans-
karna kallar för ”sort sol”, alltså ”svart sol” – d.v.s. de enorma starflockar som kan dra omkring? 
Resan är i skrivande stund fullbokad. Kontaktperson: Ulrika Tollgren

Söndag 4 november  Tärnornas färd över världshaven
Med hjälp av satellitsändare och ljusloggrar har en rad nya rön kommit fram om Vattenriktes törn-
skator, gökar och tropikflyttande rovfåglars liv. Fotograf Patrik Olofsson och flyttfågelforskare 
Roine Strandberg berättar - i hörsalen på naturum med start kl. 15.00 - även om tärnors fascine-
rande färd över världshaven.

 fo
to

: P
at

ric
k 

To
llg

re
n 

La
za

ro
v

Spoven						63



Onsdag 7 november Mat och prat: Pilgrimsfalken i Vattenriket
Det blev ju ett tragiskt tvärstopp i den underbara historien kring pilgrimsfalken i Vattenriket. Kl. 
11.45 – 13.00 berättar Hans Cronert om den här artens tillvaro i vattentornet i Kristianstad, från 
första uppdykandet hösten 1999 och till sommarens mycket dystra händelser med bråd död – och 
vad som så här dags är känt om vad som hände veckan före midsommar i år. 
Biljetter till detta lunchevenemang à 100 kr (max 50 st) säljs via naturum och gäller för föreläs-
ning och lunch serverad av Fredholms på naturum. 

Läs mer om dessa arrangemang på Vattenriket på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Lördag 10 november SENHÖST PÅ KJUGEKULL
Följ med till Kjugekull den här förmiddagen och leta upp vad som finns i fågelväg mitt i novem-
ber! Vi samlas på parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 09.00 och drar iväg till det här 
speciella området mellan Ivösjön och Oppmannasjön. Kontaktperson: Linda Niklasson. 

Söndag 11 november FARS DAG PÅ LINNÉRUNDAN 
Inte bara fäder är välkomna att tillbringa ca 4 timmar den här höstsöndagen längs Linnérundan. Vi 
startar kl. 10.00 från parkeringen vid naturum Vattenriket och Evert Valfridsson guidar bland det 
som finns på t.ex. Isternäset och vid gamla Härlövstippen. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! 
Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i 
Kristianstad och naturum Vattenriket.  Kontaktperson: Evert Valfridsson     

Lördag 17 november GÅSRÄKNING
Säsongens tredje gåsräkning stundar! Följ gärna med någon av klubbens 13 inventerare ut och se 
hur det står till på såväl gåsfronten som på fågelfronten i stort. Hör av dig till Evert som fixar det 
här. Kontaktperson: Evert Valfridsson   

Söndag 25 november VINTERANING PÅ LINNÉRUNDAN 
 
Tillsammans med Evert Valfridsson letar vi upp vilka fåglar som finns i delar av Vattenriket så 
här i skiftet mellan höst och vinter. Vi startar kl. 10.00 från parkeringen vid naturum och sedan 
blir det ca 4 timmars skådande med förhoppningsvis några av de vintergäster, som kommer att 
förgylla tillvaron för oss. Ta med kikare och lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör 
tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

December
Lördag 1 december VAR FINNS GLADORNA?
Sedan några år har vi försökt att räkna hur många röda glador, som finns i våra trakter under 
vintern. Hittills har antalet – beroende på hur sträng vintern varit – varierat mellan ca 40 och ca 
180. Hur blir det i år? Vi besöker under några eftermiddagstimmar de platser, som fåglarna bru-
kar använda som övernattningsplatser så här års. Intresserad att följa med och göra en lite insats? 
Hör av Dig till Evert Valfridsson, så hjälper han till så att du kan vara med. Och har Du tips om 
övernattningsplatser, som vi inte har koll på? Meddela gärna detta också till Evert!
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Söndag 9 december LINNÉRUNDAN NR 100!
Tillsammans med Evert Valfridsson har vi under de senaste åren bl.a. kunnat följa årstidsväxling-
arna kring Linnérundan i de tätortsnära delarna av Kristianstads Vattenrike.
Den här dagen är det dags att avverka ungefär den 100:e turen sedan starten. Kom till p-platsen 
vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 så tar Evert täten för ca 4 timmar bland det som vintern 
just nu har att erbjuda. Det här arrangemanget gör vi tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Kristianstads Naturskyddsförening och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Lördag 15 december GÅSRÄKNING
Hur ser det ut bland ”vintergässen” när julen närmar sig. Efter dagens räknande har klubbens 
gåsinventerare svaret! Vill du följa med någon ut och se hur fågellivet ser ut? Hör av dig till Evert 
så hjälper han dig med detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson   
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Onsdag 26 december ANNANDAGSVANDRINGEN
Kom med på den omtyckta vandring som vi gör tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kris-
tianstad och Studiefrämjandet. Vi går till Ekenabben med Christer Neideman som leder oss rätt. 
Vi samlas vid naturum Vattenrikes parkering och börjar vandringen kl. 10.00. Hör av dig till Evert 
så hjälper han dig med detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Januari
Lördag 5 januari 2013 DAGS ATT RÄKNA ÖRNAR!
Den mångåriga traditionen att räkna hur många örnar, som finns inom våra trakter alldeles i 
början av det nya året, fortsätter. Klubbens ordförande Nils Waldemarsson håller i inventeringen, 
som ska genomföras på ett stort antal platser inom klubbens område. Är Du intresserad av att 
delta, så hör av Dig till Nils – tel. 0456-281 22 el. 070-652 63 11 eller e-post: nils.waldemars-
son@swipnet.se – så får Du besked om vad Du kan göra den här vinterförmiddagen. 

Lördag 12 januari 2013 GÅSRÄKNING
Klubbens gåsinventerare är den här lördagsförmiddagen ute och räknar in de olika gäss, som finns 
i vår del av Skåne. Vill Du följa med någon ut och se hur det står till på gåsfronten? Hör i så fall 
av Dig till Evert Valfridsson
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Söndag 13 januari 20113 VINTERFÅGLAR LÄNGS OSTKUSTEN
Vi har de senaste åren besökt bl.a. Äspet i Åhus och kollat in vilka vintergäster, som finns här mitt 
i vintern. Kom till parkeringen i Äspet senast kl. 09.00 och tillbringa några timmar med vad den 
här januarisöndagen har att bjuda på. Kontaktperson: Evert Valfridsson.    

Torsdag 17 januari 2013 BEKANTA DIG MED COSTA RICA
Hans Cronert visar bilder och berättar från en resa till det här landet i Centralamerika. Kl. 19.00 
finns han på plats i lokalerna hos Studiefrämjandet Sydost, V Storg. 51 H i Kristianstad.  Kon-
taktperson: Ulrika Tollgren. 

Söndag 20 januari 2013 ÖRNDAG I TOSTEBERGA
Det är åter dags att få chansen att njuta av våra största rovfåglar! Ta med släkt och vänner och 
kom till hamnplanen i Tosteberga mellan kl. 09.00 och 13.00 och njut av de ganska många havs-
örnar - men kanske också någon besökande kungs- eller annan örnart – som tillbringar vintermå-
naderna i vår del av landet. Det blir information om det aktuella örnläget och vi får lyssna till Lars 
Jarnemo, Fjälkinge, m.fl. om arbetet med att utfodra örnar under vintern – en fantastisk insats av 
en mängd människor som lett till att vi idag har ganska många havsörnar i vårt land. Medlemmar 
i fågelklubben kommer att finnas på plats och dela med sig av fågelupplevelser i sina tubkikare. 
Byalaget i Tosteberga säljer grillad korv och kaffe! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med 
Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kon-
taktperson: Evert Valfridsson. 

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4 
timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppda-
terade om något skulle ändras: http://www.spoven.com

Kontaktpersoner:
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se 
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52

Vi finns också på Facebook! 
http://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
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Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   044-10 65 44
Anette Strand sekr   0706-984 845
Christer Ahlquist kassör  044-21 15 40
Josefin Svensson   0708-22 65 89
Greger Flyckt   044-12 16 99
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson 
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Patrik Olofsson
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Kaj Svahn

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   044-12 16 99
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Kaj Svahn   0703-524 969

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)   044-32 30 45
Linda Niklasson   0456-297 90
Ulrika Tollgren   044-914 34

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov (sk) 044-914 34
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 044-914 34
ulrika.tollgren@orthanc.se
Sven Birkedal   044-24 87 44
Thomas Lindblad   044-35 12 80

SPOVEN-redaktionen
Patrick Tollgren Lazarov(samk.) 044-914 34 
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se
Hans Cronert (ansv. utgivare)   044-22 60 25
hans.cronert@bikab.net
Emil Andersson       044-21 91 01
emilande@gmail.com
Elin Wetterlöf       0708-981 931
elin.wetterlof@tele2.se
Sven Birkedal (bild redaktör)   044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com 

Representanter SkOF:s Forsknings-  
och Fågelskyddskommitté
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Trangruppen i Vattenriket 
 Thomas Lindblad
 Patrik Olofsson

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun Nils Waldemarsson

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
 Nils Waldemarsson

Arbetsgrupp grågåsförvaltning
 Nils Waldemarsson

Medlemsavgift
Fullbetalande  100:-
Familjemedlem   20:-
Ungdomsmedlem   20:- (upp till 25 år)
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