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Ordförande sjunger ut!
foto: Fredrik Rydhagen

Bli volontär! Begreppet volontär betyder enligt
SAOL frivillig och har nästan blivit ett modeord i olika sammanhang. Inom ideell verksamhet har vi alltid varit volontärer. Utan dessa
skulle överhuvudtaget föreningslivet och därmed samhällslivet i Sverige inte fungera. Se t
ex uppropet i förra numret av Spoven (sid 44)
där vi efterlyser fler engagerade medarbetare i
såväl stort som smått.
Men även den offentliga verksamheten efterlyser i dessa tider volontärer. Såväl statliga
som kommunala medel saknas, inte minst inom
miljö- och naturvårdsområdet. Oberoende av
framtida politiska majoriteter eller beslut är
det en realistisk uppfattning att så blir det även
framöver. Därför kan vi krasst konstatera att
ideella insatser kommer att behövas. Detta har
även aktualiserats I Kristianstads kommun.
Ett exempel är Klintabäckens naturreservat
i Tollarp. Där sköter lokala, friska och pigga
pensionärer manuell röjning och märkning av promenadslingorna i reservatet. Biosfärkontoret och C 4 teknik efterlyser fler volontärer inom andra områden och verksamheter.
Det kan handla om att bl a hålla uppsikt över besöksanordningar som stättor, spångar och
fågeltorn och anmäla behov av åtgärder till kommunen.
Det handlar således inte, enligt min uppfattning, om att åta sig någon totalentreprenad
eller ägaransvar. Här kommer sådana saker in såsom arbetsmiljö- och arbetsgivaransvar
som den enskilde eller föreningen inte kan eller bör åta sig. Men se över dina egna möjligheter. Kan jag bidra till att en stig ut till en utsiktspunkt i vassen i Hammarsjön kan
röjas och hållas öppen så områdets fågelliv kan avnjutas? Eller kan jag vid min dagliga
tur på Näsbyfält hålla uppsikt över behovet av åtgärder och anmäla till C4 teknik?
Eller kan jag ställa upp under några dagar/kvällar vid Pulken under våren och informera
besökare om tranorna? Det är således dags för dig, om du inte redan gjort det, att volontera (”erbjuda sig som frivillig”, SAOL).

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 1 maj – 30 augusti

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).
I år har sommaren varit het, men på fågelfronten har det varit ganska ljumt. Äspet och Herculesdammarna har levererat troget som vanligt, men i år har vi fått en ny uppstickare, den
nyanlagda våtmarken Adinal utanför Färlöv.
Variationen av vadare har varit stor vid just
Adinal med både tuvsnäppa och dammsnäppa.
Så det blir till att lägga in bevakning av även
denna lokal framöver!

En pappaledig skådare har dagligen patrullerat
med barnvagn i Kronoskogen och vaskat fram
lundsångare, mindre flugsnappare samt triss i
sjungande brandkronade kungsfåglar (bkk).
Unga bkk noterades på samma plats den 2/8 så
häckning förefaller ganska troligt.
I maj fullständigt exploderade det av flodsångarsång i de mest skilda delar av området, troligen till följd av varma sydöstliga vindar i början av maj. Flodsångare har rapporterats ifrån
Näsby Fält, Naturum, Arkelstorp, Karpalundsfoto: Jan Lindner

Periodens höjdpunkt var när två skådare i sin
trädgård den 19 maj såg ett gäng fåglar som
mest såg ut som julgransprydnader, nämligen
hela 8 st biätare. Till glädje för många besökande skådare blev de blev kvar på lokalen
hela dagen och höll sig runt några blommande

sälg, som hade dragit till sig bin och andra
pollinerare. Men redan i gryningsljuset dagen
därpå lyfte de och sträckte vidare!

En ensam rostand i en flock med gravänder.

Spoven      5

dammarna, Stensma, Sjögård, Egeside, Herculesdammarna och Ilnestorp. Även trastsångarna har observerats ifrån 3 olika lokaler i år och
vid Herculesdammarna varnade 2 individer i
mitten av juli.
Trots att det endast är 2 år sedan är det återigen dags för en invasion av bändelkorsnäbb.
Har födotillgången på deras häckplatser försämrats? Sedan den 20/7 har de iallafall observerats både som sträckande och födosökande
på flera håll i både Kristianstads och Bromölla
kommun.

spelade skadad för att dra bort uppmärksamheten ifrån ungen. Det är sannerligen inte varje år
detta inträffar!
I år finns i alla fall kornknarr och dubbelbeckasin med på årslistan som rastare till skillnad
från i fjol. Men för häckande ängshök är läget
sämre, då även denna art får nog anses som utgången ur vattenrikets häckfåglar.
http://www.artportalen.se/birds

Obsboken: http://alturl.com/sjbyp

En biätare i en flock på 8 som besökte Friseboda

Tjäderhona

foto: Sven Birkedal

foto: Hans Cronert

Den 26/7 gjorde en glädjande observation av
en tjäderhona med åtminstone en flygg unge i
norra delen av Kristianstads kommun. Honan

Art

Snögås
Rostand
Ägretthäger
Skedstork
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Plats och datum

Äspet (förbiflygande) 2/6
Håslövs ängar 30/8
Äspet 24/5-1/8
Gummastorpssjön 12/5
Herculesdammarna 16/5
Gropahålet 11/5

Antal individer
2
1
1
1
1
2

Brun glada
Stäpphök
Aftonfalk
Småfläckig sumphöna
Kornknarr
Tuvsnäppa
Dammsnäppa
Sydlig kärrsnäppa
Myrsnäppa
Dubbelbeckasin
Kaspisk trut
Vitvingad tärna
Biätare
Härfågel
Rödstrupig piplärka
Flodsångare1
Vassångare
Trastsångare
Lundsångare
Brandkronad kungsfågel
Mindre flugsnappare
Svartkråka
Rosenstare
Bändelkorsnäbb1
Lappsparv
1. Endast fler än 1 individer

Gyetorp 18/5
Maglehem 12/6
Herculesdammarna 12/6
Rinkaby skjutfält 19/8
Herculesdammarna 16/5
Vittskövle 26/7
Karpalundsdammarna 22/5
Ängagårdsvägen 1-3/6
Adinal 11/5-17/5
Adinal 18/5
Vannebergaholmen 12/5
Landön 25/5
Äspet 30/6-14/8
Hovby ängar 6-7/5
Runt Furuboda 15/8-31/8
Äspet 8/5
Råbelövssjön 7/5
Friseboda 19-20/5
Vannebergaholmsfuret 12/7
Adinal 12/5
Rinkaby skjutfält 23/8
Naturum 13/5-13/7
Näsby Fält 13/5-11/8
Yngsjön 12/5
Egeside 19/5
Herculesdammarna 23/5-17/7
Lyngsjön 3/6-4/6
Åhus 1/6
Äspet 21/5
Äspet 2/5-2/8
Kronoskogen 24/5-3/6
Olseröd 5/7
Äspet 5/5 och 11/5
Tosteberga bodar 20/5
Rinkaby skjutfält 19/8
Norra Åsum 19/8
Terraviken 21/8
Vannebergaholmen 1/5
Åhus golfbana 5/5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
6
1-2
1
1
1
2
8
1
1
1
1-2
1-3
1
1
1-2
1
1
1
1-3
1
1
1
1
3
5
11
1
1

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren
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CES-märkning - Standardiserad ringmärkning
på Näsby Fält
av Ola Svensson & Ulrika Tollgren

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

En tidig morgon!
Det är tidigt på morgonen den 4:e augusti.
Trots att månaden ännu är ung är marken
rejält våt av dagg. Dimslöjorna dansar och
lyfter och den blå himlen lovar ännu en
varm sommardag.
När vi kommer till Lerduvedungens parkering möts vi av Ola Svensson och hans
medhjälpare Andreas Magnusson, som redan placerat ut de 6 näten, och det är dags
för morgonens första runda.
Dagens första fångst är en gransångare, som stoppas i påse och tas till deras
ringmärkningslab, dvs bagageutrymmet
på Olas Volvo. Där förses den med ring,
mäts och vägs. För årsungar görs också
en bestämning av pullstadie, fettdepåer
på buken noteras (fåglarnas bränsletank).
Slutligen släpps de fria och ingår härmed
som en del av den standardiserade CESmärkningen (Constant Effort Site).
Från bakluckelabbet siktas en ung födosökande törnskata och en regelbunden ström
av motionärer och hundägare.
Runda på runda löper under 6 timmar och
innan dagens fångst avslutas har 17 fåglar
försetts med ring. Förutom gransångare
fångades den här förmiddagen även lövsångare, svartvit flugsnappare, rödstjärt,
törnsångare, härmsångare, rödhake, blåmes och talgoxe.
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Törnsångare med en böld orsakad av virus. Fågeln
var förövrigt pigg och i god form.

Bägge törnsångarna som märktes, en ungfågel och en adult, bar på virus som visade
sig som bölder på kinden respektive tarsen. Två redan märkta fåglar, en nötväcka
och en koltrast kontrollerades också. Själva kontrollerades vårt arbete av en familj
stjärtmesar, men de flög inte i näten.
Merparten av alla nymärkningar var årsungar och åldern på äldre fåglar noteras
på de arter eller individer där så är möjligt. Syftet med CES-märkningen är att
skapa ett underlag för att kunna analysera
trender i populationsstorlek, reproduktion
och mellanårsöverlevnad hos de arter som
fångas.

Redovisning av ringmärkningen på
Näsby Fält 2012
Sammanlagt fångades 235 fåglar, av dessa
var 214 nymärkningar och 21 kontroller
(ringmärkta tidigare år). Antal fåglar är i
snitt vad som brukar fångas på Näsby fält
om man tittar tillbaka på de åren som ringmärkning bedrivits på Näsby fält. Jämför
man med de tre åren som märkningen varit
standardiserad enligt CES regler så ligger
det i mitten.
Fångstresultat 2010-2012.
År
Antal arter
Antal fångade
Andel juvenila, %

2010
23
152
31

2011
29
261
50

2012
31
235
40

Tabell 1. Jämförelse mellan de tre årens sammanlagda märkning samt andelen ungfåglar fångade.

Många faktorer påverkar de enskilda åren
som medför att fluktuationen kan bli stor.
Vädret under häckningstiden är kanske
den enskilt största faktorn och 2012 kännetecknades av utebliven högsommarvärme under en längre period.
Det var en ganska normal sommar både
temperatur- och nederbördsmässigt. Visserligen var det lite kallare än normalt i
juni och en dag med kraftigt regn, men
troligen var det en bra sommar för fåg-

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

CES-metoden utvecklades i Storbritannien
i början av 80-talet och i Sverige är projektet inne på sin 17:e säsong. Fångsten sker
vid 12 fångsttillfällen under maj-augusti,
alltså ungefär var tionde dag under fyra
månaders tid. Idén är att ringmärka de fåglar som häckar i ett visst område och att
undvika fåglar som är på flyttning.

Trädkrypare

larna i Kristianstad. Andra delar av landet
hade det betydligt värre. Även väder under
flyttingen kan påverka. Detta såg vi tydligt
2010 då näktergalen drabbades av lågtryck
vid vårflyttningen över Östeuropa och
blev kraftigt försenade vilket medförde en
sämre häckning samt lägre antal fångade
fåglar (tabell 2).
Mer långsiktiga förändringar är biotopförändringar. Området som ligger nedanför Näsby gård håller mer och mer på att
förändras från buskmark till skog. Kanske är detta anledningen till att flera arter
År
RÖDHAKE
NÄKTERGAL
KOLTRAST
ÄRTSÅNGARE
TÖRNSÅNGARE
TRÄDGÅRDSSÅNG.
SVARTHÄTTA
GRANSÅNGARE
LÖVSÅNGARE
BLÅMES
TALGOXE

2010
13
6
1
3
12
18
7
18
2
6
1

2011
46
15
3
2
6
16
34
13
33
9
28

2012
27
10
6
1
3
7
26
17
33
10
21

Tabell 2. Visar olika arter hur antalet fångade förändrats under tre år.
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Foto: Patrick Tollgren Lazarov

är en varierad artsammansättning av träd
och buskar. De senaste åren har det inte
varit någon värre torka. Dock kan det konstateras att det inte varit några riktigt stora
mängder mygg, på gott och ont. Området
närmast Araslövssjön har lite vass och där
har inte heller varit så mycket bladlöss,
som är en viktig föda för fåglarna. Så antingen föds det få ungar på Näsby Fält eller så överger de området för att hitta mat
någon annanstans.
Antal nymärkningar 2012 per art

Varsamt plockas fåglarna ur nätet

minskar, som törnsångare och trädgårdssångare vilka häckar i miljö med buskar.
Andra arter ökar i antal, Blåmes, talgoxe,
lövsångare och svarthätta som vill ha mer
skog. Men det är svårt att dra slutsatser efter bara tre år.
Hur ser då fångsten ut på Näsby fält? Det
som förvånar mest är att andelen ungfåglar
är så pass dålig, se tabell 1. 30-50 % täcker
inte ens att ersätta de vuxna fåglarna som
dör varje år. Varför det ser ut som det gör
vet vi inte.
Rent spontant tycker man att området borde vara ett bra häckningsområde eftersom
det
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Nymärkningar 2012
GÖKTYTA
STÖRRE HACKSPETT
TRÄDPIPLÄRKA
GÄRDSMYG
JÄRNSPARV
RÖDHAKE
NÄKTERGAL
RÖDSTJÄRT
KOLTRAST
BJÖRKTRAST
TALTRAST
GRÄSHOPPSÅNGARE
SÄVSÅNGARE
KÄRRSÅNGARE
RÖRSÅNGARE
ÄRTSÅNGARE
TÖRNSÅNGARE
TRÄDGÅRDSSÅNGARE
SVARTHÄTTA
GRANSÅNGARE (rasen collybita)
LÖVSÅNGARE
STJÄRTMES
ENTITA
BLÅMES
TALGOXE
NÖTVÄCKA
BOFINK
GRÖNFINK
STEGLITS
GRÅSISKA (rasen cabaret)
GULSPARV
SÄVSPARV

1
1
3
7
4
27
11
5
8
1
3
1
1
1
2
1
4
7
28
17
34
1
2
15
21
3
5
1
4
4
2
2

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Förändringar i antalet iakttagna fåglar
samt intressanta observationer
En art som brukar finnas med minst tre
sjungande hanar är gräshoppsångare. De
sista åren har endast en hane observerats.
Märkningen visar att även törnsångaren
har minskat.
I området har mindre hackspetten en stabil
population. Varje år ses ett-två par. Hackspetten har säkert gynnats av aldöden som
inträffade för några år. En annan art som
dök upp 2012 och även märktes var göktyta. Vid ett och samma tillfälle hördes två
individer spela. Tyvärr sågs de inte till mer
under sommaren. Göktytan har gått stark
tillbaka de senaste årtiondena med lokala
variationer.
Lite extra roligt är det att en av de märkta
svarthättorna, som föddes 2011 i området, kontrollerades i april 2012 i Italien av
ringmärkare i Tribbio!

Andreas visar upp en nyligen ringmärkt gärdsmyg.

Ola Svensson & Ulrika Tollgren
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Denna gång intervjuar vi Linda Niklasson, mottagare av årets miljöstipendium
från Bromölla Rotaryclub!.

-Grattis Linda! Vill du börja med att berätta om det arbete som ligger bakom att
du tidigare i år fick ett miljöstipendium av
Bromölla Rotaryclub?
Tackar, det var både roligt och överrask-ande!
Det hela började 2006 då jag och min man Alf
började följa fiskgjusehäckningarna i Ivösjön
lite mer noggrant. Vi har ju förmånen att bo
precis intill sjön och kan lätt ta oss ut med båten.
2008 blev jag kontaktad av Patrik Olofsson för
att vi kände till häckningsplatserna och kunde
vara behjälpliga med båttransporter och assistera vid ringmärkning. Vi har även fått vara
med om sändarmärkning tillsammans med
rovfågelforskare.
Under 2010-2013 har Nordöstra Skånes fågelklubb drivit ett projekt för fiskgjusens be-
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varande i Ivösjön med stöd av Lona medel,
ett statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt
förmedlat av Länsstyrelsen. Inriktningen för
projektet har bl.a. varit att följa antalet häckningar och häckningsresultat och att bevaka
och skydda häckningsplatser genom att sätta
upp ”vädjansskyltar” att inte vistas vid dessa
under häckningstiden 1/4 - 15/8. Och så har
vi ersatt rasade eller dåliga bon med konstgjorda boplattformar – hittills har vi satt upp
8 stycken.Slutligen har vi hjälpt till vid ringmärkningen, utvärderat projektet och informerat om åtgärder.
-Varför detta engagemang för just fiskgjusarna?
Vi har haft nöjet att kunna följa ett fiskgjusepar
med tubkikare från vårt vardagsrumsfönster
under många år. Det är en fascinerande fågel,
ju mer man lär sig desto mer spännande blir

det. Jag har också mer och mer förstått hur
många olika faktorer som påverkar om vi ska
få njuta av arten i framtiden.
-Hur uppstod ditt starka fågelintresse?
Har alltid älskat att vara ute i naturen och till
en början var det floraboken som alltid fanns
med i fikakorgen. När jag sedan gick på förskoleseminariet skulle vi kunna ett antal fåglar
och läten och då fick fåglarna en extra skjuts.
Sedan har det gått lite upp och ner genom åren
beroende på tid, men efter att jag stängde min
butik 2005 har jag kunnat ägna mig mer åt mitt
stora intresse.
-Du är ju även en mycket aktiv fotograf.
Hur väcktes det intresset?
Fick en liten kodak instamatic kamera av mina
föräldrar i de tidiga tonåren och den hängde
med länge och överallt. Till en början fastnade
bara familj och vänner på bilderna. Senare blev
det mer natur och blommor. Fåglar började jag
inte fotografera förrän 2006.
-Starkaste skådarupplevelsen?
Det finns många! Men ett av dem som etsats
sig fast är när jag var på Öland i oktober 2006
och gick en fågelkurs hos Christian Cederroth
på Segerstads fyr. Plötsligt kom det ett larm på
en stäppörn. När vi kom fram var den borta,
men med ”Crilles” fågelkunskap, lokalkännedom och envishet(när alla andra gett upp), fick
jag ensam tillsammans med honom vara med
om när den helt oväntat bara lyfte från en tät
grandunge som vi närmade oss. Den satte sig
igen en bit bort och jag fick t.o.m. ett hyggligt
foto på denna pampiga örn! Kan lova att det
kom massor med skådare när han larmade ut
den på nytt och hade snitslat en bana med pappersbitar så att folk hittade rätt!

Hur ser din skådardröm ut?
Drömresan framför andra är Västafrika och få
se någon av fiskgjusarnas övervintringsområde. Men jag har fortfarande inte varit på Island
eller Lesbos och så finns det en hel del platser
kvar på önskelistan i norra Sverige.
Vilken var din första kikare?
Det var en” klumpig sak” som jag inte kommer
ihåg namnet på!
– Och hur ser din utrustning ut idag?
Jag har en lätt och behändig Swarovski handkikare EL 8x32 och samma märke på tubkikaren ATS 80 HD.
-Varför ska man gå med i fågelklubben?
Helt enkelt för att det är det roligaste som
finns! Spännande, fascinerande och man lär sig
hela tiden något nytt tillsammans med likasinnade. Sen får man ju motion och massor med
frisk luft på köpet och att vistas ute i naturen är
som balsam för själen.
– Vilket smultronställe rekommenderar du
läsarna så här i slutet på året?
Ivösjön såklart! Men för att komma till mina
smultronställen där krävs båt. Men jag har
flera ställen, t.ex. Gyetorpskärret/Takholmen.
Då står jag med ett ben i Bromölla kommun
och ett i Kristianstads kommun. Det är också
en lokal med stora botaniska värden.

– Fem snabba till Linda:
√ Kust 		
Falsterbo
√ Gryning
√ Vår 		
Sträckskådning

-		 Sjöstrand
- √ Ottenby
-		 Skymning
-		 Höst
√ Häckskådning
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Linda rekommenderar:
Gyetorpskärret och Takholmen

Foto: Linda Niklasson

Gyetorpskärret är mest känt som ett extremrikkärr som bjuder på orkidéer
såsom flugblomster, ängsnycklar, brudsporre, honungsblomster, jungfru Marie
nycklar, nattviol, kärrknipprot och majnycklar. Men området är även en ornitologisk pärla!

Vitkindade gäss och gravänder på Takholmen

Du hittar enklast dit genom att köra vägen
förbi Tosteberga ängar i riktning mot Nymölla. Precis framför skylten ”Bromölla
kommun” finns en liten parkeringsplats
höger om vägen. Och precis bakom kommunskylten går stigen ut till Gyetorps-kärret som ligger i Kristianstads kommun.
Följ stigen mot havet tills du når rikkärret.
Gå helst längs muren eller på spänger så
skadar du inte floran och slipper dessutom
bli blöt om fötterna. Kliver du över muren
norr om kärret står du i Bromölla kommun
och därifrån utgår också udden ”Takholmen”.

Arter som du kan hitta här är trädlärka, grå
flugsnappare, gärdsmyg men även göktyta som ses här årligen. Sommartid ses
ofta brun kärrhök och fiskgjuse och framåt
hösten är det gott om havsörnar som övervintrar här liksom fjällvråk.
Vår och höst kan stora mängder vadare
rasta på och runt holmen. På vintern ger
gäss och änder området sin speciella karaktär. Varfågel är också en ganska säker
vinterart. Men håll korpgluggarna öppna
för allt för området har många rariteter på
sin lista!

Ulrika Tollgren
14 Spoven

Bevakningen fungerar!
av Ulrika Tollgren

I år har allmänheten kunnat följa och
njuta av en av Vattenrikets häckande
fiskgjusar. Och att rovfåglar kan råka
illa ut är webkamerans följare tyvärr
väldigt medvetna om.
När det var dags att ringmärka ungarna
la ringmärkarna tillfälligt en säck över
kameran och detta blev Naturums personal snabbt varse om. 6-7 personer
direkt ringde dit och var oroliga för
att något höll på att hända våra fiskgjusar. Ja, till och med polisen ringde
och frågade vad som stod på eftersom
de blivit uppringda i detta ärende. Naturumets personal fick kontakt med Patrick
Olofsson och Roine Strandberg som snabbt kunde gå ut med info på facebooksidan om att allt var i sin ordning.
Besök gärna Vattenrikets sida om fiskgjusar. Där finns flera artiklar om de projekt
som genomförts tex Märkning med GPS-sändare och ringmärkning.
Till våren kommer även länkarna till de kommande bokamerorna upp.
http://www.vattenriket.kristianstad.se/fiskgjuse

Ulrika Tollgren
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En rörsångare fotograferad i samband med ringmärkning.

Att se skillnad på olika arter kan ibland vara svårt. Man ser dem ju ofta på långt
håll och bara en kort stund. Och att fågelböcker oftast har tecknade bilder gör inte
saken lättare. När man väl får chansen att studera en fågel på nära håll så blir man
väldigt förvånad över alla detaljer som man aldrig sett innan och som oftast inte
finns med i fågelböckerna.
Så med detta som tema så anordnar vi en tävling för alla medlemmar och familjemedlemmar. I tävlingen gäller det att para ihop en bild på ett öga med rätt fågelart. Det finns 24 st bilder och 30 st fågelarter. Bilderna är numrerade A1 till A24
och ni ser dem på de kommande 2 uppslagen. Svarsalternativen är numrerade B1
till B30 och ni har dem på nästa sida. Ange vilka bilder och fågelarter som hör
ihop tex: A1 = B31 (obs bara ett exempel B31 finns inte med). Ange endast ett
alternativ för varje bild. Man får ett poäng för varje rätt. Flest poäng vinner.
Vi har 3 priser i tävlingen och det är akvareller i A4-storlek gjorda av Carl Christian Tofte. Om det blir oavgjort så lottas vinsten ut.
Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Nordöstra Skånes Fågelklubb.
16 Spoven

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Läsartävling

Svaren ska vara inskickade till redaktionen senast 11 november.
Ni kan skicka era svar antingen vanlig post till:
Spoven
c/o Ulrika Tollgren
Ekbacken 7
290 37 Arkelstorp
eller via epost till webmaster@spoven.com märk mailet med ”Tävling”
Glöm inte ange namn och adress när ni skickar in svaren till tävlingen.
Svaren och vinnarna kommer att presenteras på vår hemsida i mitten av december och vinnarna kommer att få sina priser lagom till jul.

Lycka till!
Följande svarsalternativ för fågelarter finns:

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Lövsångare
Svarthätta
Ärtsångare
Ladusvala
Hussvala
Backsvala
Steglits
Entita
Gröngöling
Större hackspett
Göktyta
Stare
Koltrast
Rödbena
Gärdsmyg

B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Skogssnäppa
Nötväcka
Tobisgrissla
Blåmes
Talgoxe
Gråsparv
Rödstjärt
Gulsparv
Grönsiska
Trädkrypare
Sävsångare
Tretåig mås
Gråtrut
Sparvhök
Bivråk
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A1

A2

A3

A4

A5

A6
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A7

A8

A9

A10

A11

A12
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A13

A14

A15

A16

A17

A18
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A19

A20

A21

A22

A23

A24
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Årsrapport för 2012 Nordöstra Skåne
Årets första månader skiljde sig markant från
året före då vintern behöll sitt grepp ända in
i mars. Dagarna med minusgrader var få och
snön låg endast under en knapp vecka, undantaget skogsområdet i norra delen av kommunen. Detta fick till följd att betydligt fler arter
som försökt övervintra, eller dyker upp tidigt
när det är is och snöfritt, sågs under januari.
Exempel på sådana arter var skedand, svart
rödstjärt och dubbeltrast. Efterdyningarna av
den stora bändelkorsnäbbsinvasionen 2011
märktes även under januari. Samma fenomen
kunde märkas även hos sparvuggla där ovanligt många fåglar sågs under jan-mars. Enda
rariteten under första kvartalet var en tretåig
mås som sågs vid Friseboda/Åhus i slutet av
januari.
Vinterfynd av brushane i Skåne är mycket
ovanliga, men en fågel sågs vid Sjögård de
sista dagarna i februari.
Under hela mars spelade flera pärlugglor i
områdets norra delar och årets sista bändelkorsnäbbar flög förbi vid Borrestad. En period av ovanligt varmt väder i slutet av mars
gav tidiga fynd av kustpipare, skräntärna,
stenskvätta, gransångare och pungmes. Årets
enda lappsparv rastade i Äspet.
I början av april sågs 2 ägretthägrar i Pulken.
I slutet av april sågs 6 nilgäss rasta på Isternäset. Tre olika ringtrastar rastade under senare delen av april och 2 olika brandkronade
kungsfåglar sjöng i Friseboda/Juleboda. Två
småfläckig sumphöns spelade tillfälligt i månadsskiftet vid Herculesdammarna och vid
Vramsåns mynning.
Årets första riktiga stänkare blev en amerikansk kricka som hittades i början av maj i
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Pulken och brun glada sågs på flera ställen i
vattenriket. Småugglorna hade ett bra år och
3 olika holkhäckningar av pärluggla och en
av sparvuggla kunde konstateras.
En vitvingad tärna fög förbi en observatör
på Håslöv. I mitten av maj hittades otroligt
nog en lappuggla i skogarna på åsen utanför
Vebäck och fågeln fick ses av många. En trastasångare rastade kortvarigt i Herculesdammarna. En eller flera ägretthägrar snurrade
runt i vårt område under maj-juni. En småfläckig sumphöna spelade i Egeside i slutet
av maj. En lycklig fotograf lyckades föreviga
3 mindre flamingos när de passerade Kiaby.
En efterlängtad men svårsedd lundsångare
sjöng vid Vannebergaholmen i slutet av maj.
Två olika nyanlända flodsångare sjöng kortvarigt vid Ö Hammaren och i Åhus.
Ytterligare 3 olika sjungande flodsångare
höll revir vid Naturum och vid Näsby gård
under juni. Årets enda smalnäbbade simsnäppa rastade kortvarigt i Äspet 5 juni. På nationaldagen sågs och fotograferades ytterligare
en lappuggla uppe vid Bäen i norra delen av
kommunen. Mycket udda var den nordliga
karminbiätare som fotograferades vid Djurröd i slutet av juni. Även en rosenstare fotograferades i en trädgård i Balsby i slutet av
månaden.
Äspet var extra bra under sommaren med en
hel del häckande skärfläckor. I slutet av juni
upptäcktes här områdets första sibiriska tundrapipare och en dryg vecka senare hittades
även en tuvsnäppa.
Myrsnäppa sågs i Äspet av och till under hela
juli. En brun glada sågs kortvarigt i Linderöd

i juli och områdets första sommarfynd av en
tretåig mås gjordes i Äspet.
I början av augusti sågs en sträckande adult
bredstjärtad labb i Äspet, vårt första sommarfynd någonsin. Under slutet av augusti – september sågs ovanligt många kustlabbar och
fjällabbar längs kusten.

derut under okt. Två pärlugglor påträffades
under sträckperioden i oktober vid Vannebergaholmen och Rinkaby skjutfält. Nordöstra Skånes fjärde stormfågel passerade Friseboda 1 november. Tretåig mås uppträdde
otroligt talrikt kring månadsskiftet oktober/
november.

Ihållande västvindar under september gjorde
att tyngre rariteter uteblev. Under september
sågs ett 15 tal rödstrupiga piplärkor på flera
olika lokaler och 3 blåhakar. En dubbelbeckasin rastade i Pulken i slutet av september
och en mindre flugsnappare vid Vannebergaholmsfuret.

En rastande ringtrast vid Rigeleje 4 november utgör det senaste fyndet i vårt område någonsin. En hökuggla upptäcktes i början av
november och den stannade sedan i området
året ut. Två sena bredstjärtade labbar passerade Juleboda under månaden och en ägretthäger höll till i Pulken sista veckan i november.
Hela december blev kall och snörik så därför
försvann nog de flesta arter som skulle kunna
tänkas försöka övervintra. Årets sista roliga
fynd blev en rördrom i Balsby och en tretåig
mås i Juleboda.

Två rastande ringtrastar sågs i början av oktober vid Hammaren/Landön och en brandkronad kunsfågel sågs kortvarigt vid N Åsum.
Två unga bredstjärtade labbar sträckte Sö-

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

svanar, lommar - hägrar
änder, vit stork
gäss, labbar - gök
rovfåglar
kornknarr, vaktel, småfläckig.
vadare
varfågel - kornsparv
berguv, rödspov, fältpiplärka
skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
lärkor - trastar
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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Vinterfynd: 5 ex Sjögård 3/1 (BSV, GAR), 1
ex Pulken 10/1 (CCT), 1 ex Furuboda 19/1
(CNN), 1 ex Yngsjö kapell 22-29/1 (GRFL,
JLR).
Vårfynd: 2 ex Köpinge ängar 10/3 (THL,
EVA), 28 ex Håslövs ängar 11/3 varav en
halsmärkt med gul ring nr 9238A (GRFL), 8
ex Hammar 11/3 (JLR), 1 ex Åby ängar 15/4
(RSG). Sammanlagt observerades 39 ex under
vårsträcket.
Höstfynd: 4 ex Rinkaby ängar 27/10 (Frank
Abrahamsson), 12 ex Isternäset 28/10 (EVA),
2 ex Åhuskärr 6/11 (POK) och 40 ex Norra
Åsum 20/11 (Paul-Erik Jönsson). Sammanlagt
sågs 58 ex under höststräcket. Ett ganska lågt
antal.
Decemberfynd: 1 ex Yngsjö kapell 18-30/12
(CNN, LNI, m fl).

ling har märkts tydligt de senare åren. Tillgängliga forskningsresultat visar att rastande
sädgäss av rasen fabalis minskade med 35 % i
Sverige mellan åren 1989 och 2004.

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Anmärkningsvärt stora flockar rapporterades
14/1. Imponerande 1 100 ex Mossagården,
norr om Åsum och 350 ex vid Hovby (Frank
Abrahamson). 235 ex Gärds Köpinge 4/2
(Frank Abrahamson). Så höga antal av denna
ras har aldrig någonsin rapporterats från vårt
område.
Kommentar: Det krävs särskild färdighet att
särskilja denna ras i gåsflockarna varför det
kan antas att åtskilliga sädgäss av denna nordostliga ras blir förbisedda.
Foto: Uno Unger

Mindre sångsvan

Sångsvan

Stora flockar: 54 ex Viby ängar 14/1 (CNN),
66 ex Rinkaby ängar 14/1 (CNN), 136 ex Furuboda 19/1 (CNN), 90 ex Yngsjö kapell 28/1
(GRFL), 100 ex Östra Ljungby 26/2 (Seth
Nilsson), 209 ex Pulken 29/2 (CCT) och 262
ex Håslövs ängar 11/3 (GRFL).
Häckning: Lyckade häckningar har rapporterats från två lokaler; ett par med 5 pulli Nockarpsdammen (Äsphult) 13/6 (UJK), och ett
par med 5 pulli Mansdala 9/7 (UJK). Par eller ruvande fåglar har setts på följande platser:
Barum, Araslövssjön, Ovesholm, Borrestad,
Röetved och Karpalundsdammarna. Antalet
häckningsfynd återspeglar med största sannolikhet inte den faktiska populationen i området.

Sädgås

Det har tidigare uttryckts i årsrapporterna att
antalet rastande sädgäss minskar vid gåsräkningarna. År 2012 var tyvärr inget undantag.
Högsta antalet noterades under oktoberräkningen med cirka 11 500 ex. Detta är mindre
än hälften av de antal som observerades under
slutet av 1990-talet. Denna negativa utveck-
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Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Spetsbergsgås

Vinterfynd: Endast vid ett tillfälle noterades
över tio spetsbergsgäss; 17 ex Sjögård 1/1
(Charlotte Wigermo, Åke Svensson).

Höstfynd: Endast enstaka fåglar rapporterades
under hösten.
Kommentar: Årets rapporter pekar på en
mycket begränsad förekomst. Normalt observeras grupper om åtskilliga tiotal under hela
rastperioden.

Bläsgås

Vårfynd: Hela 2 337 ex räknades in vid gåsräkningen 17/3. Detta är med råge det högsta
antal observerade bläsgäss i området under
vinter/vår. Näst högsta antal är 1 053 ex från
14/3 2009.
Höstfynd: 932 ex noterades vid gåsräkningen
i november, vilket också var högsta antalet
under hösten. Denna summa får anses vara ett
högt antal.
Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket,
såväl vår som höst, är starkt varierande beroende på väder och vind.

Grågås

Vinterfynd: Om endast 1 ex vid januariräkningen 2011 var ett bottenrekord får 4 927 grågäss vid räkningen i januari 2012 anses vara
rekordartat åt andra hållet. Rådande väderförhållanden är naturligtvis helt styrande för
dessa fenomen.

Stripgås

En förmodad hybrid stripgås x snögås upptäcktes i Åhus hamn 24/1 (CG Gustavsson
m fl) och fanns kvar till 10/3. Såväl stripgås
som snögås anses inte uppträda spontant hos
oss, varför även hybrider får föras till samma
grupp.

Kanadagås

Vinterfynd: Även kanadagåsen överträffade
föregående års januarisiffror med råge. Från 2
ex 2011 till 8 145 ex vintern 2012!

Vitkindad gås

Vårsträck: En rekordhög sträcksiffra från våren; 27 035 ex vid Håslövs ängar 14/5 (RSG).

Fåglarna passerade från tidig morgon till kl
12:30.
Häckningar: I samband med den genomförda
havsstrandängsinventeringen räknades ungkullar längs kusten från Fårabäck till Edenryd,
varvid 143 kullar räknades in enbart från landsidan (NWA). Den tidigare uppskattningen att
150 par häckar i området behöver med all säkerhet justeras uppåt.
Höststräck: I november var de vitkindade gässen utan konkurrens den vanligaste arten vid
den månatliga gåsräkningen; 13 380 ex räknades in. Detta är 2 000 fler än under rekordhösten 2011 (11 081 ex). Under hösten, huvudsakligen under oktober, räknades cirka 13 000 ex
längs kusten. En enskild sträcksiffra värd att
nämna (från lite längre inåt land) är 8 980 ex
mot S vid Pulken 11/10 kl 17:00-19:00 (CCT).

Prutgås

Vinterfynd: 1 ex Tosteberga 8/1 (Frank Abrahamsson, Göran Andersson) och 1 ex Tosteberga bodar 8/12 (Ola Bondesson)
Vårsträck: Inga större antal finns rapporterade.
Endast två rapporter över 100 ex finns: 150 ex
str NO Pulken 25/5 (JLR) och 250 ex str NO
Ängagårdsdammen 25/5 (JLR). I övrigt passerade tydligen sträcket obemärkt.
Höststräck: 8 600 ex räknades in, huvudsakligen utmed kusten, under den helt dominerande
sträckperioden i den sista veckan av september. Föregående år hade arten en utdragen
sträckperiod med endast drygt 3 000 ex. Förloppet under 2012 förefaller vara mer normalt.

Nilgås

Utanför Tivoliparken med omnejd, där mer
eller mindre domesticerade nilgäss finns regelbundet, sågs arten vid endast setts vid ett
tillfälle: 6 ex Isternäset 29/4 (Rune Stenholm
Jacobsen m fl).
Kommentar: Den för några år sen befarade invasionen har alltså uteblivit.
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Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ung Gravand

Gravand

Vinterfynd: En ensam gravand sågs i Äspet
7-14/1 (GRFL m fl).
Stora flockar: I mars sågs som mest 100 ex vid
Pulken 23-26/3 (Lennart Björkkvist, CNN).
I april sågs maximalt 200 ex vid Pulken 8/4
(Dan Hammarlund, Elisabeth Hammarlund). I
maj noterades som mest 173 ex i Äspet 19/5
(THL) och i juni 210 ex 2/6 (HWL).
Häckningsresultat: Under häckningen sågs
som mest 40 pulli/nyligen flygga ungar i Äspet
28/7 (JWE).
Höststräck: Sydsträcket började med 54 ex
Äspet 19/7 (JLR). Inga större antal sågs under
hösten och sista observationen var 1 ex Äspet
9/11 (THL).

Bläsand

Vinterfynd: Oväntat många påträffades i januari och arten sågs på dussintalet lokaler. De
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största antalen var 50 ex Vinnö ängar 6/1 (Lennart Björkkvist), 100 ex Hovby 7/1 (CNN), 50
ex Tosteberga 22/1 (CNN) och 50 ex Vannebergaholmen 23/1 (Sven-Ola Nilsson). Från
februari finns bara två fynd: en hane Hammarspynt 9/2 (CNN) och ett par Tosteberga 29/2
(CNN).
Vår och sommar: Vårsträcket började i mars
och som mest sågs 100 ex Håslövs ängar 9/3
(CNN) och 200 ex Isternäset 23-25/3 (POK m
fl). Ingen häckning konstaterades men arten
fanns kvar hela sommaren vid Äspet.
Höststräck: Första sydsträcket sågs inte förrän i september och största dagssumman var
850 ex Friseboda 24/9 (GRFL). Sammanlagt
rapporterades 4 863 sydsträckande bläsänder.
Största rastande flocken var 600 ex Hammarsjön 23/9 (RSG).
Decemberfynd: I december sågs endast en
hona Friseboda 24/12 (HWL).

Snatterand

Vinterfynd: Oväntat många påträffades i januari och arten sågs på fem lokaler. Största antalet fanns i Äspet, 38 ex 3/1 (GAR) och 36 ex
22/1 (RSG). Från februari finns bara ett fynd:
en hane Vinnö ängar 26-29/2 (August Thomasson m fl).
Vår och sommar: Vårfynden började med 3
ex Äspet 16/3 (THL) och största antalen sågs i
Karpalundsdammarna 26 ex 27/3-6/4 (POK m
fl) samt 32 ex Gyetorp 26/4 (LNI). Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från flera
lokaler men inga ungar sågs.
Höststräck: Under hösten noterades arten
framförallt i Äspet där som mest 35 ex sågs
26/10 (CNN) respektive 28/11 (JWE).
Decemberfynd: 1 hane Hammarspynt 11/12
(CNN, JLR) och ett par Tosteberga 21/12
(HWL).

Kricka

Vinterfynd: Oväntat många fynd i januari och
arten sågs på fem lokaler. Största antalet fanns
i Äspet, 120 ex 3-15/1 (GAR). Från februari

finns bara tre fynd: 4 ex Tosteberga 4/2 (KentOve Hvass m fl), 1 ex Kristianstad 16/2 (Johan
Niss) och 6 ex Äspet 26/2 (THL).
Vår och sommar: Antalet ökade i början mars
och största antalet var 325 ex Håslövs ängar
24/3 (JLR). I april sågs som mest 500 ex Håslövs ängar 14/4 (CNN) och samtidigt 400 ex
Rinkaby ängar (RSG). Arten rapporterades
från flera lokaler under häckningstid, men
enda bevisade häckningarna var 7 pulli Västervik, Raslången 14/6 (GRFL) och 3 pulli Äspet
26/6 (THL).
Höststräck: Inget större sydsträck rapporterades. Största rastande flocken var 350 ex Äspet
27/10 (GRFL).
Decemberfynd: 51 ex Äspet 1/12 (GRFL), 1
ex Åhus hamn 5/12 (CNN), 1 ex reningsverket
Kristianstad 12/12 (Johan Niss) och 5 ex Äspet
29/12 (GRFL).

Amerikansk kricka

En hane Pulken 13-15/5 (Sara Birkedal m fl).
Detta är sjunde observationen i vårt område.
Senast denna nordamerikan sågs var i april
2009 vid Vinnö ängar respektive Äspet.

Stjärtand

Vinterfynd: En hane Äspet 1/1 (FRY).
Vår och sommar: Första observationen var 1
par Håslövs ängar 12/3 (CNN). Antalet observerade under våren var ganska litet med som
mest 10 ex Pulken 25/3 (Mats Olsson) och 10
ex Håslövs ängar 27/3 (THL). Den enda egentliga sommarobservationen var 1 hane Äspet
16/6 (GRFL).
Höststräck: Totalt inräknades 567 sydsträckande under hösten med som mest 90 ex Östra
Hammaren 7/9 (RSG) och 90 ex Friseboda
10/9 (JLR). Detta är det högsta rapporterade
antalet under senare år. Sista observationen var
4 ex str S Juleboda 10/11 (GRFL).

Årta

Vår och sommar: Första observationen var 1
hane Åsum 25/3 (CCT). Som mest sågs 6 ex

Åsum 25/4 (RSG). Flera observationer gjordes
under häckningstid (Pulken, Viby äng, Isternäset och Åsums ängar) men inga konstaterade
häckningar rapporterades. Sista observationen
gjordes vid Pulken redan 3/7 (CCT).
Kommentar: Arten minskar i vårt område och
börjar nu bli riktigt ovanlig i vattenriket.

Skedand

Vinterfynd: Vid Äspet sågs som mest 3 ex
1-15/1 (JLR m fl). Därutöver 1 hane Vinnö
ängar 6/1 (Lennart Björkkvist) och 2 ex Hammarspynt 7-14/1 (ARLA m fl).
Vår och sommar: Första vårobsen var 1 ex
Isternäset 16/3 (Lars Jonsson, EVA). Största
antalen rastande var 20 ex Isternäset 14-16/4
(HC). Arten sågs i flera lämpliga häckningsbiotoper men ungar rapporterades endast från
Äspet där 4 pulli sågs 9/6 och 11/7 (Anita
Ljungström m fl).
Höst: De flesta rapporterna gäller rastande fåglar med som mest 82 ex Äspet 7/10 (GRFL).
Sista observationen var 1 ex Äspet 28/11 (Lasse Sunnerstig).

Brunand

Vinter: De största antalen var 70 ex Äspet 15/1
(GAR), 110 ex Valjeviken 30/1 (Sven Svensson) och 49 ex Levrasjön 1/2 (LNI).
Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och
inga häckningar kunde konstateras.
Höstflockar: I september rastade 250 ex Herculesviken 16/9 (RSG). Senare sågs maximalt
300 ex Råbelövssjön 9/11 (EVA, UJK).

Vigg

Stora flockar: 2 500 ex Äspet 22/1 (RSG), 3
000 ex Valjeviken 30/1 (Sven Svensson) och 1
350 ex Nabben, Ivö 29/2 (LNI).
Vår och sommar: Antalet rastande minskade
successivt så att i mars sågs 1 000 ex i Åhus
26/3 (Lasse Sunnerstig) och i april 500 ex
7-15/4 (Mats Axbring m fl). Arten sågs på flera
lokaler under häckningstid men enda säkra
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fyndet var 2 pulli Mansdala 9/7 (UJK).
Höst: Som mest rapporterades 2 500 ex Äspet
24/11 (Christer Wendeler, Sara Birkedal).

Bergand

Vinter och vår: Som vanligt övervintrade arten
vid Åhus där som mest 30 ex sågs 11/1 (JWE).
I inlandet sågs 2 ex Nabben, Ivö 29/2 (LNI).
Sista vårobservationen var 1 hane Äspet 4/4
(JWE).
Höst: Största sträcksiffran var 100 ex str S Juleboda 10/11 (GRFL). Största antalet rastande
var 120 ex Äspet 28/11 (JWE).

Ejder

Vinterfynd: Fler ejdrar än vanligt sågs i januari
med som mest 25 ex Friseboda 1/1 (THL). I
februari sågs endast en hane i Åhus hamn 2/2
(CNN).
Inlandsfynd: Endast tre flockar rapporterades
sträcka över land: 120 ex str NO Pulken 26/3
(CCT), 110 ex str O Viby 14/4 (GRFL) och 70
ex str O Ivetofta 25/4 (LNI).
Häckning: Vid boräkning i Landöskärgården
hittades 59 bon på Trueskär och 42 bon på
Saltholmen 30/4 (NWA). Fördelningen mellan holmarna var helt annorlunda jämfört med
2011 säkert beroende på utebliven predation
från räv 2012. Däremot var totalantalet bon
nästan oförändrat. Dunungar rapporterades
från fyra lokaler; maximalt 15 ex Äspet 30/5
(HWQ), 30 pulli Fårabäck 6/6 (CNN), 5 pulli
Tosteberga 20/5 (HWQ) och 5 pulli Takholmen 28/6 (LNI).
Höststräck: Första sydsträcket var 400 ex Friseboda 28/7 (HWL). Årets sträcksiffror var
dubbelt så stora som 2011 och 2010 men bara
hälften av 2009. Totalt räknades 15 838 ex på
sydsträck. Största dagssumman var 5 410 ex
Friseboda 24/9 (UJK).

Alfågel

Vinter/Vår: Största antalet rapporterade var
250 ex Gropahålet 17/1 (RSG). Sista vårob-
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servationerna var en hona Äspet 1/5 (Mikael
Persson) och 3 hanar Friseboda samma dag
(CCT).
Höst: Den första observationen var 3 ex Äspet
7/10 (GRFL). Största antalet rapporterade var
50 ex Friseboda 28/11 (JWE).

Sjöorre

Vinter/Vår: Största antalen i januari var 100
ex Juleboda 17/1 (UJK, EVA) och samma dag
100 ex Gropahålet (RSG). Senare sågs som
mest 50 ex Nyehusen 16/3 (HWQ) och 70 ex
Juleboda 17/4 (Åsa Nilsson, Kent Davidsson).
Sista vårobservationen var 2 ex Rigeleje 17/5
(UGS).
Höst: Den första observationen var 1 ex Friseboda 26/6 (THL) och första sydsträcket var
110 ex Äspet 12/7 (GRFL). Sammanlagt sågs
5 910 ex sträcka under hösten. Största antalet
rastande var 2 000 ex Friseboda 9/9 (GRFL).

Svärta

Vinter/Vår: Största antalet sedda var 20 ex Friseboda 7/1 (GRFL), annars sågs endast ensiffriga antal under våren.
Sommar: Ett par sågs i lämplig häckningsterräng vid Rakö i Landöskärgården 7/7 (NWA)
och en hona 27/7 Lägerholmen (GRFL).
Höst: Första sydsträckande fåglarna var 4 ex
Äspet 19/7 (JLR). Sammanlagt räknades 662
sydsträckande fåglar under hösten, med största
antalet 178 ex Friseboda 9/9 (UJK, EVA).

Knipa

Vinter/Vår: Största antalen sedda var 125 ex
Edenryd 20/1 (LNI) och 100 ex Äspet både
11/2 (HWL) och 26/3 (Lasse Sunnerstig).

Salskrake

Vinter/Vår: Största antalen sedda var 350 ex
Landön 15/2 (NWA) och lika många Tosteberga 26/2 (Seth Nilsson). Sista vårobservationen
var en hona Herculesdammarna 17/4 (THL).
Höst: Första observationen var 2 honfärgade

som str S Juleboda 4/11 (GRFL). Som mest
rastade 490 ex Tosteberga bodar 21/12 (HWL).

Höst: Största antalet var 94 ex Arkelstorp 6/11
(UTO).

Småskrake

Orre

Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 39
ex Edenryd 20/1 (LNI).
Sommar: Många observationer, men enda
observationen av pulli gjordes vid Rakö,
Landöskärgården 27/7 (GRFL).
Höst: Största antalen var 95 ex Friseboda 9/9
(UJK, EVA) och 91 ex sträckande Friseboda
18/9 (JLR).

Storskrake

Tjäder

En smygande tendens till ökning kan förmärkas. Från norra delen av kommunen föreligger
tre rapporter. 1 höna 9/3 (Karl-Erik Davidsson
gm GRFL), 2 ex, varav en tupp, 21/4 (HC) och
1 höna 23/5 (GÖFL).
Foto: Hans Cronert

Vinter/Vår: Största antalet vid kusten var endast 65 ex Landön 13/1 (JLR) medan som mest
250 ex sågs i Råbelövssjön 9/1 (GRFL).
Sommar: Ungkullar rapporterades från Gyetorp med 3 pulli 28/6 (LNI) och Bjärnö i Ivösjön med 8 pulli samma dag (LNI). I Äspet
sågs en eller två ungkullar (11 ex) 26/7 (Ragnar Hall).

Arten uppvisar fortsatt tillbakagång och det
känns som en tidsfråga innan den är utgången
på Fjällmossen. Bara vid ett tillfälle, den 19/5,
noterades här 5 spelande tuppar (Marcus Teveborg, Jeanette Teveborg, Lasse Teveborg).
I övrigt noterades 2-3 tuppar och vid enstaka
tillfällen en höna under perioden 29/2-6/5.
Kommentar: Från hösten saknades rapporter
och det gjordes inte heller några iakttagelser
utanför Fjällmossen.

Tjäder
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Spelande fåglar: Antalet spelande vaktlar är
mycket svårbedömt eftersom vi inte vet hur
mycket individerna flyttar runt under säsongen. Totalt bedöms emellertid 16 ex ha noterats
under perioden 6/5-22/7. Fåglarna fördelades
enligt följande (från N till S): Karsholm (1),
Torsäng, Araslövssjön (1), Sjödala, Oppmannasjön (1), Hammar (1), Håslövs ängar (1),
Hovby ängar (1), Köpinge ängar (1), skjutbanan Everöd (1), Sjögård (5), Pulken (1), Tolebäck (1) samt Söderäng (1). Inga observationer
gjordes således i Bromölla kommun.
Helhetsbedömning: Årets summa innebär en
halvering från fjolårets rekordnotering och ligger något under medel för perioden 2000-2009
(21 ex/år). Även om vakteln har ökat stadigt
i Skåne sedan 1970-talet fluktuerar antalen i
vårt rapportområde relativt mycket från år till
år.

27/6 (JWE), 112 ex Juleboda 21/7 (UGS) och
105 ex Juleboda 28/12 (JLR).
Sträckräkning: Under september-december
räknades uppskattningsvis 224 ex på sydsträck.
Foto: Hans Cronert

Vaktel

Smålom

Vinterfynd: 2 ex Friseboda 7/1 (GRFL), 1 ex
Friseboda 28/1 (GRFL), 1 ex Juleboda 29/2
(Lars Lundqvist).
Vårfynd: 3 ex Juleboda 14/3 (Lasse Sunnerstig), 1 ex Hanöbukten 8/4 (LNI), 5 ex Furuboda 17/5 (THL).
Sommarfynd: 1 ex Friseboda 27/8 (EVA).
Höststräck: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 26/9-30/12. Totalsumman i år blev 280 ex. Bästa dagar: 84 ex
Juleboda 10/11 (GRFL), 30 ex Juleboda 17/11
(GRFL) och 33 ex Juleboda 23/12 (GRFL).

Storlom

Rapporter om rastande storlommar vid kusten
har kommit in från årets alla månader.
Största antal januari-april: 21 ex Friseboda 7/1
(GRFL) och 12 ex Nyagrop 14/3 (THL).
Häckning: Inga rapporter om lyckade häckningar har kommit in. Par har setts på följande
platser: Ivösjön 2-3 par och Raslången 1 par.
Inga rapporter från Immeln.
Större antal juni-december: 43 ex Juleboda
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Storlom

Smådopping

Vinterfynd: 1 ex Hammarspynt 3/1-15/2 (JLR,
CNN m fl), 2 ex Hammarspynt 11/1 (Jerker
Jansson).
Häckning: Precis som i fjol är häckningsresultatet långt under det normala. Pulli observerades på två lokaler; 1 ex Mansdala 9/7 (UJK)
och 2 + 2 ex Nockarp (Äsphult) 9/8 (Ola Ejdrén). Par rapporterades från följande platser:
Vä lyckor, Karpalunds dammar, Herculesdammarna och Håkanryd (Grödby).
Decemberfynd: 1 ex Åhus hamn 8-12/12 (LNI,
CNN, NWA), 1 ex Hammarspynt 11-18/12
(CNN, JLR, HWQ) och 2 ex Balsby 28/12
(GRFL).

Skäggdopping

Största vinterflockar: 250 ex Oppmannasjön 5/1 (UTO) och 200 ex Råbelövssjön 9/1

(GRFL).
Häckning: 3 par med sammanlagt 9 pulli rapporterades från Herculesdammarna 8/7 (Roger
Hall). En adult med föda åt ungar Axeltorpsviken (Ivösjön) 12/6 (LNI). Par har observerats
i Ivösjön, Råbelövssjön, Oppmannasjön och i
Kvarnnäsdammen.

Stormfågel

Gråhakedopping

Storskarv

Vinterfynd: 2 ex Åhus hamn 6/1 (UTO), 1 ex
Juleboda 10/1 (CCT), 2 ex Juleboda 18/1 (Kent
O Andersson), 1 ex Nyagrop 19/1 (CNN) och
1 ex Friseboda 28/1 (GRFL).
Vårfynd: 1 ex Landön 10/3 (Berndt Lindberg,
Bill Karlström).
Häckning: Första obs på häckningsplats gjordes vid Noviadammen 22/3. Tre lyckade häckningar konstaterades: 1 pulli Kärravången
(Borrestad), 1 pulli Mansdala och 1 pulli Karpalunds dammar. Par har observerats på följande platser: Noviadammen och Vä lyckor.
Sträckräkning: Vid Friseboda-Juleboda noterades 137 ex september-december. Bästa dagar; 57 ex Juleboda 10/11 (GRFL) och 22 ex
Juleboda 28/11 (Lasse Sunnerstig).

Svarthakedopping

Arten rapporterades från kuststräckan ÅhusJuleboda under alla månader utom maj och
juni.
Vinterfynd: Största antal var 12 ex Rigeleje
19/1 (CNN) och 11 ex Friseboda 29/2 (CCT).
Vårfynd: Största antal var 14 ex Nyagrop 24/3
(GAR) och 26 ex Glansaboden (Yngsjö) 5/4
(CNN).
Sommarfynd: 1 ex Rigeleje (Juleboda) 21/7
(UGS) och 1 ex Friseboda 30/8 (EVA).
Höstfynd: De första fåglarna dök upp i september, 2 ex Friseboda 22/9 (GRFL), därefter sågs
fåglar året ut.
Största flockar: 12 ex Friseboda 19/10 (UJK),
12 ex Glansaboden (Yngsjö) 23/10 (CNN), 9
ex Glansaboden 24/11 (CNN), 9 ex Juleboda
8/12 (THL) och 6 ex Juleboda 28/12 (JLR).

1 ex sträckte söderut Friseboda 1/11 (JLR). Ett
mycket udda inslag i det tidvis rikliga vitfågelsträcket denna dag. Fyndet är det fjärde i
vårt område av denna västkustart som mycket
sällan förirrar sig in i Östersjön. Tidigare fynd
är gjorda 1984, 2006 och 2010.
Häckning: Sammanlagt 568 par rapporterades
från två kolonier, vilket är en minskning med
57 par från i fjol. Antalet bon minskar på Lägerholmen för tredje året i följd, men ökar på
Fägö i Ivösjön. Under 2012 fanns 498 bon på
Lägerholmen och 70 bon på Fägö.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Balsby 8/1 (UTO) och 1 ex
Balsby 28/12 (GRFL).
Tutande hanar: Den första tutande hanen hördes vid Herculesdammarna 24/3 (ARLA). På
samma lokal hördes sedan 1-2 ex fram till 2/8
(ARLA m fl). Vid sidan detta 1 ex Väjla sjö
3-14/4 (LNI), 1 ex Axeltorpsviken 27/4-10/5
(NWA) och 1 ex Norra Lingenäset 28/4 (UJK,
EVA). Detta innebär att vi kan ha haft så få
som 3-5 tutande hanar i hela vårt rapportområde under 2012.
Kommentar: År 2006 var ett bottenår för arten med 2-3 individer men då återhämtade sig
stammen snabbt till 10 ex året efter. Idag verkar det väldigt långt till de goda åren i slutet av
1900-talet då mer än 20 tutande hanar kunder
höras bra år .(se tabell Spoven nr 3/2004).

Ägretthäger

Vårfynd: 2 ex Pulken 10/4 (Lars Leonardsson), 1 ex Pulken 26/4-2/5 (BSV m fl), 1 ex
Fredriksdalsviken 3-5/5 (RSG), 1 ex Östra
Hammaren 16-31/5 (NWA m fl) och 1 ex Herculesdammarna 27/5-8/6 (RSG m fl).
Sommarfynd: 1 ex Araslövssjön 17/8 (Johan
Elmberg).
Höstfynd: 1 ex Hammarsjöns utlopp 15-16/9
(CNN, EVA) och 1 ex Egeside 17-27/11
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Foto: Hans Cronert

(GRFL, CCT, EVA).
Kommentar: Ägretthägern är numera ett årligt
inslag i rapporten och detta var åttonde året i
rad som arten noterades i vårt område. Det är
mycket svårt att fastställa hur många individer
det rör sig om, men 5-8 ex är kanske en rimlig
summering.

Mindre flamingo

3 ex sträckte norrut vid Kiaby 20/5 (HC).
Kommentar: Första fyndet i Skåne sedan 1
ex sågs vid Landskrona utfyllnad, sommaren
1996. Några enstaka friflygande par häckar på
några få ställen i Syd- och Mellaneuropa, men
det är nog mer sannolikt att dessa fåglar har sitt
ursprung i någon fågelpark.

Vit stork

Vinter/Vår: Fyra friflygande storkar övervintrade i Viby och två vid Härnestad. I mars fanns
ytterligare en friflygande hane i Härnestad och
ett nytt par projektstorkar släpptes ut från hägnet 22/3.
Häckningar: I Viby fick paret på gårdsbutiken
2 ungar och paret på potatisladan 2 ungar som
alla kunde ringmärkas 15/6. Vid Härnestadshägnet ruvade tre fria par och dessutom häckade ett par inne i hägnet. Tre ungar ringmärktes
på hägntaket 13/6 och paret inne i hägnet hade
också två ungar. De andra häckningarna misslyckades.
Höst: De två ungarna från gårdsbutiken sågs
10/8 vid Karups Nygård och en av ungarna
från Härnestad sågs samma dag i närheten av
Ilstorp i samma trakt. Den 21/10 fanns en flock
om 23 storkar vid Härnestad (16 årsungar som
återkommit från en utflykt till Själland tillsammans med en äldre hona som varit med i
Danmark, plus de sex hemmastorkarna). Den
17/11-1/12 sågs 24 ex vid Härnestad.
Decemberfynd: I december sågs bara 4 storkar
vid Härnestad, men antalet i Viby hade ökat till
5 efter att en stork som häckat i Karup anlänt.
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Bivråk

Bivråk

Vår: Årets första observation, en nordsträckande hane, gjordes vid Oppmannasjön 13/5
(EVA).
Häckning: Bivråken är en ovanlig häckfågel i
vårt område och förekommer framför allt i den
norra och västra delen, som har mer sammanhängande lövskogsområden. Observationer
som tyder på häckning eller permanent revir
noterades vid Egeside, Kumlan och Ekestad
(HC, JWE, UJK). På ytterligare ett tiotal lokaler sågs enstaka fåglar under häckningstid.
Sydsträck: De flesta bivråkar sträcker söderut i månadsskiftet augusti-september och i
år noterades som mest 25 ex mot S Rinkaby
skjutfält 9/9 (GRFL), vilket kan jämföras med
fjolårets högsta notering om 93 ex. Årets sista
bivråk var 1 ex mot SV, Rinkaby skjutfält 23/9
(GRFL, UJK).

Brun glada

Den första brungladan uppehöll sig i området
Hammarsjön-Egeside 13/5-20/5 (Axel Carlsson m fl). Senare under sommaren sågs 1 ex
Linderöd 9/7 (Johannes Tallroth). Möjligen
samma individ (2K-fågel) sträckte mot SV
över Isternäset 12/7 och Bromölla 28/7 (Svante Söderholm, Peter Hvass). Årets sista observation gjordes vid Hercules dammar 11/8 (Ivar
Tengklint).
Kommentar: Antalet fåglar under året liknar
närmast föregående års uppträdande och avspeglar artens positiva trend.

Glada

Vinterflockar: Gladan är en etablerad övervintrarare i nordöstra Skåne och stora vinterflockar
ses framför allt på förvintern fram till nyår.
Den största ansamlingen under våren var 39 ex
Vanneberga 13/1 (LNI). Även vid Degeberga
noterades större flockar med 15 ex som mest
7/1 (UJK).
Häckning: Tidigare inventering av gladan i den
södra delen av kommunen visar att den numera
är en vanlig häckfågel i bygden och kontroll av
häckningsframgång, i samband med ringmärkning, har visat att reproduktionen är god.
Höst: Under hösten-vintern fanns som mest 29
ex vid Vanneberga 12/11 (LNI). En stor flock
på 59 ex sågs även vid Gringelstad 1/12 (JLR).

Havsörn

Örnräkning: Efter två kalla vintrar var vädret
milt vid årets örnräkning 7/1 vilket sannolikt
bidrog till att örnarna var mer utspridda än tidigare år. Totalt noterades 56-59 örnar varav
11 adulta.
Häckning: I Kristianstadsbygden fanns under
häckningstid sannolikt sex havsörnspar. Två
lyckade häckningar resulterade i minst två
flygga ungar. Ett par misslyckades på grund av
störningar från skogsbruket. Ett bo med stor
unge i rasade under en storm i juni och häckningen spolierades. Ett femte par som etablerades i bygden i början av 2000-talet finns san-

nolikt kvar men boplatsen är numera okänd.
Ett nytt sjätte par med bobyggarbeteende noterades under säsongen och fåglarna är sannolikt
etablerade på lokalen.

Brun kärrhök

Vårfenologi: Årets första fågel sågs vid Viby
äng 20/3 (RSG).
Häckning: Sedan några år tillbaka har vi en
god bild över beståndet i nordöstra Skåne.
Hammarsjön är ett av artens kärnområden
och under säsongen konstaterades totalt 7 par
(RSG). I Svarta sjö med omgivande vassområden fanns minst 4 par (RSG).
Vid Karpalunds dammar och Araslövssjön
noterades 8 par (RSG). I den södra delen av
Vattenriket noterades minst 2 par i EgesideYngsjön (CCT m fl). Fåglar noterades under
häckningstid även vid Lyngsjön, Gummastorpasjön och Råbelövssjön. Liksom tidigare år få
rapporter från de stora sjöarna norr och nordost
om Kristianstad. Häckning konstaterades vid
Allarp, Oppmannasjön (UTO) och i Axeltorpsviken, Ivösjön (LNI, NWA). Årets rapporter
tyder på att det fanns ytterligare några par i
sjöarna.
Höstfenologi: Årets sista bruna kärrhök blev 1
ex Håslövs ängar 10/10 (JLR).
Kommentar: Antalet revir är de lägsta som
räknats i vattenriket sedan 2004 vilket sannolikt berodde på extremt lite fjolårsvass runt
sjöarna vid kärrhökarnas anländande.

Blå kärrhök

Vinterfynd: Enstaka fåglar rapporterades i anslutning till kusten och Vattenriket.
Vårfynd: Blåhökarna stannar som regel kvar
till mars och vårsträckande fåglar är relativt
vanliga fram till mitten av april. Två majfynd: en hona sträckte norr vid Karstads gård,
Ekestad 6/5 (HC) och en honfärgad Håslövs
ängar 9/5 (Patric Wihlstrand).
Sommarfynd: Det är ovanligt med sommarfynd, men under 2012 noterades en 2K-hona
på flera lokaler runt Hammarsjön 5-12/7
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Ängshök

Årets första ängshök, en adult hane, sträckte
N vid Olseröd 22/4 (THL). Ytterligare en tidig fågel sågs vid Kavrö 27/4 (POK). Två
adulta hanar sågs i fjolårets häckningsområde
men inga rapporter inkom från senare under
säsongen. För första året på länge sågs inga
tecken på parbildning eller genomförd häckning i vårt område (Patrik Olofsson). Endast
en handfull observationer gjordes under vårsäsongen vilket möjligen kan bero på ogynnsamma omständigheter, som torka och födobrist, i
Sahelbältet under den föregående vintern.
Årets sista fågel sågs vid Tosteberga 7/9 (Björn
Björnsson).

Kungsörn

Kungsörnen är mer knuten till bygdens skogsområden och lever generellt ett mer dolt liv än
havsörnen. Under årets örnräkning 7/1 noterades endast två örnar vilket bara utgör en liten
del av rapportområdets fåglar. Sannolikt har
vi årligen ett tiotal 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
(Patrik Olofsson).
Foto: Linda Niklasson

(GRFL, RSG).
Höststräck: Höststräcket kan vara igång redan
i augusti och första blåhöken sträckte förbi
Rinkaby skjutfält 27/8 (RSG). Antalet fåglar
ökade därefter successivt under september månad för att kulminera under mitten av oktober.
Inga rapporter om flera exemplar samtidigt eller kollektiva nattplatser kom in under året.

Duvhök

Under året inkom fem rapporter som indikerar revirhållande fåglar, inkluderande en säker
häckning. Duvhöken är genom sitt undanskymda leverne en betydligt vanligare häckfågel än vad den årliga rapporteringen antyder.

Fjällvråk

Vår: Relativt många rapporter under våren
vilka kan bero på den goda gnagartillgången
i häckningsområdet föregående sommar; 3 ex
Borrestad 23/2 (Kaj Svahn), 3 ex Vinnö ängar
26/2 (August Thomasson) och 3 ex Vramsåns
mynning 10/3 (Benny Hansson). Sista vårobsen var 1 ex Isternäset 8/5 (HC).
Höst: Första höstrapporten gäller en 1K-fågel
vid Isternäset 5/9 (EVA). Under höststräcket
sågs som mest 42 ex str S vid Pulken 11/10
(CCT), vilket är en halvering mot förgående
hösts toppnotering.
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Fiskgjuse

Fiskgjuse

Vårfenologi: Årets första fiskgjuse noterades
vid Äspet 26/3 (THL).
Häckning: Vattenrikets gjusar har haft en positiv utveckling sedan de etablerades 1997 men
säsongen 2012 en av de sämsta på länge. Tre
par fanns i området men endast ett par genomförde lyckad häckning. Två ungar blev flygfärdiga (RSG). Ett par som tidigare år häckat
på en kraftledningsstolpe vid Karpalund och
nu förhindrats från att återvända till boplatsen
genom en svetsad kon, påbörjade häckning

på en konstgjord boplats som iordningsställts
som ersättning. Ruvande fågel sågs i boet i
maj men tyvärr avbröts häckningen. Senare
under säsongen sågs hanen bygga bo på den
gamla häckningsplatsen i kraftledningsstolpen
(RSG).
Ett par genomförde lyckad häckning i skogsmiljö på Linderödsåsen (Janne Dahlén).
Från den norra delen av kommunen kom rapporter om häckning från Ivösjön med 11 par
(LNI). Av dem lyckades 8 par med häckningen
(21 ungar). Två par misslyckades och ett par
sågs i anslutning till bo utan att häckning kunde
konstateras. Från Oppmanasjön finns rapporter
om två häckande par (LNI) och från Raslången
1 par (Charlotte Wigermo). Inga rapporter om
häckningar från Immeln.
Höstfenologi: Årets sista gjuse sågs vid Håslövs ängar 24/9 (RSG).

Stenfalk

Vinterfynd: Enstaka fåglar kan övervintra milda vintrar och årets rapporter tyder på ett sparsamt uppträdande under januari och februari:
1 ex Landön 11/1(Cay Åkesson), 1 ex Västra
Hammaren 20/2 (NWA), 1 ex Gälltofta 24/2
(ARLA, Mona Wall) och slutligen 1 ex Pulken
28/2 (GÖFL). Observationerna från årets sista
månad indikerar på mycket få stenfalkar i området; 1 hona Maglehem 2/12 (Carl Jyker) och
1 ex Yngsjö kapell 28/12 (GAR, GRFL m fl).
Vårfynd: Under mars-april gjordes ett tiotal
observationer. Sista vårobservationen blev en
hona Hammar 28/5 (Niklas Jeppsson).
Höstfynd: Första höstobservationen blev också det en hona, Rinkaby skjutfält 28/8 (RSG).
Höststräcket har som regel sin topp under den
senare delen av september och under hela
månaden sågs sannolikt minst ett tiotal olika
fåglar. Inga stenfalkar rapporterades från november.
Kommentar: Stenfalken tillhör de nordliga
fjäll- och skogsområdena och den ses främst
under vår- och höststräcket.

Lärkfalk

Årets första lärkfalk sågs vid Viby äng 26/4
(RSG). Liksom tidigare år många observationer från våtmarksområdena med som mest 5
ex Pulken 6/5 (HC). Totalt endast tre rapporter om misstänkt häckning. Senare års studier
tyder dock på att vi har en tät livskraftig population i nordöstra Skåne. Årets sista lärkfalk
noterades på Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL,
UJK).

Pilgrimsfalk

Kristianstad: De två falkarna sågs regelbundet på vattentornet hela vintern. Paret skred
till häckning i bolådan och fyra ungar kom
på vingarna i juni. Ett par dagar före midsommar hittades den adulta hanen död nedanför
kyrkan. Dagen efter påträffades även två av
de nyligen flygfärdiga ungarna döda. Intill
en av ungarna låg en halväten tamduva. Fåglarna innehöll dödliga halter av det olagliga
och mycket giftiga ämnet karbofuran. Man
kan förmoda att falkarna medvetet förgiftats
genom preparerade tamduvor. En vecka efter
de tre första fåglarna hittats gjordes ytterligare
ett fynd av en död årsunge intill järnvägsspåret
nedanför vattentornet. Dödsorsak var kortslutning i luftledningarna. Fågelkroppen var sönderbränd och kunde inte analyseras på innehåll
av eventuella gifter (HC, m fl).
De flesta rapporter från vårt område rör dessa
vattentornsfalkar. Eftersom den adulta hanen
hade en permanent vingskada var han lätt att
känna igen i fält. Vi vet därför att falkarna jagade en hel del i de omgivande våtmarkerna,
exempelvis på Isternäset och Håslövs ängar.
Åhus: Ytterligare en vattentornsfalk höll, liksom närmast föregående vintrar, till i Åhus.
Denna brukar stanna kvar in i april (sista
vårobs 12/4) och anlända i september (första
höstobs 30/9), vilket troligen innebär att den
falken har nordligt ursprung.
Övriga observationer: Utöver de stationära
fåglarna ovan noterades ytterligare några pilgrimsfalkar, framförallt under sträcktiderna.
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Under våren noterades; 1 ex 2K Vinnö ängar
6/3 (HWQ), 1 2K-hona Håslövs ängar 11/36/5 (GRFL m fl) och en 2K-hona mot N Karpalunds dammar 23/3 (RSG). Under hösten
noterades 1 adult Äspet och Åhus hamn 29/715/8 (Anders Sennmalm m fl) och en jagande
2K-fågel i Äspet 5/8 (GRFL). Totalt inkom
rapporter om ytterligare ett tiotal adulta fåglar senare under hösten. Observationer av
yngre fåglar; en 2K-hona Håslövs ängar 1416/9 (HC, GRFL), 1 ex 1K Hovby ängar 30/9
(RSG), 1 ex 1K Äspet 7/10 (GRFL), en 2Kfågel Håslövs ängar 21/10 (GRFL) och 1 ex
1K Pulken 27/11 (CCT, Sven Birkedal).

Vattenrall

Vinterfynd: Endast ett fynd med 1 ex Råblövssjöns utlopp 8/1 (UTO).
Höstfynd: 1 ex Råbelövsjöns utlopp 19/11
(JLR).
Kommentar: Påtagligt färre vattenrallar noterades under vintern jämfört med för några år
sedan. De kalla vintrarna har nog sorterat bort
de fåglar som försökt sig på övervintring.

Småfläckig sumphöna

Spelande fåglar: 1 ex Viby äng 24/4, 1 ex Herculesdammarna 1/5 (RSG, Mårten Hammar), 1
ex Vramsåns mynning, Svarta sjö 26/4 (RSG)
samt 2 ex Tolebäcken 18-23/5 (Stefan Olsson,
Thomas Blad, THL m fl). Totalt således 4 individer.
Helhetsbedömning: Antalet ligger i nivå med
2010 och 2011 års resultat vilket är glädjande
med tanke på att arten haft en vikande trend på
senare år och helt uteblev 2009. Årets observationer var dock av så tillfällig karaktär att
man kan misstänka att fåglarna endast rastade
i området. I vanlig ordning uteblev höstobservationerna av arten.

Kornknarr

Observationer uteblev helt under året. 2000-talets första dekad bjöd på ett riktigt uppsving
för arten inom rapportområdet, men de senaste
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tre årens siffror indikerar att detta bara var
en tillfällig etablering som gick om intet lika
plötsligt som den dök upp.

Trana

Vår: Den sena våren medförde att de första
tranorna inte sågs förrän 4/3, då 1ex passerade
Österäng (RSG) och 4 ex rastade vid Hovby
(Ingrid Borgström). Därefter noterades mindre flockar (upp till 20 ex). Den första större
flocken, 300 ex, rastade vid Pulken 16/3 (CCT,
EVA). Därefter ökade antalet för att kulminera med 6 890 inräknade fåglar vid eller intill
matningsfältet vid Pulken 26/3 (UJK, Christer
Ahlquist). Våren 2012 var det under 15 dagar
mer än 2 000 tranor på matningsfältet och precis som året innan rastade det 4000-6890 tranor under hela sju dagar. Det var alltså en lång
period med mycket tranor vilket även gladde
många besökande transkådare. Omfattande
matning vid Pulken resulterade i få rapporterade skador på jordbrukarnas grödor.
Vid Pulken observerades 14 tranor med färgringar. Åtta av dessa var födda i Norge, vilket
var oväntat många. Två var födda i Tranemo i
nordvästra Småland. Vidare iakttogs 2 ex födda i Västmanland, 1 ex i Västerbotten och 1 ex
i Tyskland.
Häckningar: Rapporter om tranor som visat
häckningsindicier eller uppträtt enstaka eller i
par under häckningstid förekommer från hela
området och det går inte att dra några slutsatser
om förändringar av beståndet.
Sommarflockar: En flock på ett femtiotal fåglar iakttogs vid Pulken under juni-juli.
Höst: Från augusti noterades en successiv
ökning av antalet tranor som normalt rastar i
området. Bland annat iakttogs 650 ex flyga in
vid Hammarsjön på kvällen 31/8 (CNN). Vid
Pulken noterades ca 600 ex 15/9 och kanske
utgjorde flocken med 560 ex vid Hammarsjön
på kvällen samma dag andra fåglar (CNN).
Ganska få observationer av mer omfattande
sträck har rapporterats; 1 300 ex str SV Isternäset 7/10 (EVA) och 980 ex str SV Pulken

Skärfläcka

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

11/10 (CCT).
Decemberfynd: Den 25/12 upptäcktes två tranor på ett majsfält utanför Tollarp (Jan Åke
Nilsson). Sista observationen av dessa gjordes
28/12 (GAR, LNI)

Strandskata

Strandskata

Vårfynd: De första exemplaren visade sig runt
Landön och Vannebergaholmen 10/3 (CNN,
EVA, LNI). Datumet ligger i linje med tidigare
år – strandskatan är en kortflyttare som återvänder med stor punktlighet. Största flockar
under vårsträcket; 52 ex Vannebergaholmen
22/3 (LNI) och 55 ex Isternäset 25/3 (Jerker
Jansson). Merparten av de nordsträckande
strandskatorna passerar vårt område i slutet av
mars eller början av april. Inte så sällan rastar
betydande flockar på inlandslokaler så som Isternäset och Håslövs ängar.
Sydsträck: 19 ex mot S Äspet 11/7 (CNN),
90 ex mot S Rigeleje 16/7 (UGS), 30 ex mot
S Rigeleje 17/7 (UGS), 40 ex mot S Rigeleje
21/7 (UGS), 26 ex mot S Äspet 25/7 (UTO),
27 ex mot S Äspet 27/7 (GRFL) och 28 ex mot
S Äspet 28/7 (HWL). Årets sista strandskata
rastade i Äspet 7/10 (GRFL).

Vårfynd: Årets två första skärfläckor visade
sig på Vannebergaholmen 15/3 (NWA). Efter
detta datum successivt ökande antal vid de etablerade kustlokalerna, där Äspet i vanlig ordning hyste flest individer. Största ansamlingar
i Äspet under våren; 21 ex 30/3 (CNN), 46 ex
30/4 (JLR), 62 ex 14/5 (HC) och 50 ex 19/5
(Percy Fredriksson).
Inland: 2 ex Hovby ängar 14/4 (JLR) och 3 ex
Isternäset 17/4 (RSG).
Häckning: Som mest noterades drygt 30 ruvande par i Äspet (HC), men i vanlig ordning
spolierades majoriteten av de påbörjade häckningarna. Årets första boungar noterades 21/5
(Leon Axelsson, Inga Widén). Största antalet
ungar som sågs i Korran var 9 ex 30/5 respektive 10 ex 21/6 (HWQ). Utanför Äspet noterades 1 pulli på Vannebergaholmen 23/6 (Patrik
Österblad).
Sydsträck: 4 ex mot S Rinkaby skjutfält 9/9
(GRFL) och 9 ex rastande Äspet 9/9 (ARLA)
utgjorde årets sista observationer.

Mindre strandpipare

Fenologi: Årets första fynd utgjordes av 1 ex
vid Felix damm, Vä lyckor, 1/4 (UJK, Christer
Ahlquist). Den sista fågeln för året noterades
vid Rinkaby skjutfält 8/9 (HC).
Häckning: Par i lämpliga häckningsmiljöer noterades på följande lokaler; Takholmen (LNI),
Gyetorpskärret (CNN), Skräbeåns mynning
(NWA), Isternäset (GRFL), Bäckaskogs grustag (JLR), Kolhögarna Åhus (THL), Äspet
(EVA) och Väjla sjö vid Kjuge (LNI). De enda
lokalerna där det noterades pulli var Takholmen 28/6 (LNI) och Isternäset 12/7 (Svante
Söderholm, Elisabeth Sturesson). I övrigt sågs
1K-fåglar på ett flertal lokaler utmed kusten
under tidigare sommaren.
Kommentar: En normalt uppträdande för arten. Mindre strandpiparen fortsätter att vara
en regelbunden med sparsamt förekommande
häckfågel i rapportområdet. Rapporteringen
från lämpliga häckningsbiotoper ligger säkert
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i underkant. Under 2012 inkom t ex inga rapporter från så pass väletablerade lokaler så som
Pulken och Vinnö ängar.

området. Arten är dock tuff och övervintrar regelbundet i de sydvästra delarna av landskapet,
där ganska betydande flockar ses milda vintrar.

Större strandpipare

Kustpipare

Större flockar: 17 ex Vannebergaholmen 22/3
(LNI), 25 ex Äspet 20/6 (JWE), 50 ex Äspet
12/7 (August Thomasson), 115 ex Äspet 19/7
(JLR), 70 ex Äspet 27/7 (Anders Sennmalm),
110 ex Äspet 12/8 (UJK, EVA), 30 ex Tosteberga bodar 7/9 (Björn Björnson) samt 26 ex
Äspet 8/9 (Anders Sennmalm).

Sibirisk tundrapipare

1 adult hane Äspet 23-25/6 (BSV, RSG m fl).
Första fyndet för rapportområdet och därmed
en av årets största attraktioner. Fågeln var
mycket samarbetsvillig och fyndet är grundligt
dokumenterat fotografiskt. Fågeln lockade en
hel del skådare från andra delar av landet att
besöka Äspet.
Kommentar: Sibirisk tundrapipare uppträder
numera årligen i Sverige och under 2012 gjordes en handfull fynd i landet. Typiskt uppträder arten under juli-september. Beroende på
ålder och observationsbetingelser betraktas
arten som en ganska svår nöt att knäcka i fält.

Ljungpipare

Januarifynd:115 ex Östra Ljungby 6/1 (LarsErik Jönsson).
Större flockar: Inga större flockar rapporterades under våren, vilket annars brukar vara fallet. Under hösten noterades som vanligt en del
betydande flockar; 300 ex Håstad 9/9 (HC),
400 ex Vannebergaholmen 9/9 (RSG), 630 ex
Vannebergaholmen 25/9 (PÖ), 320 ex Sjögård
9/10 (CCT), 1 100 ex Håslövs ängar 21/10
(GRFL), 500 ex Håslövs ängar 4/11 (Björn Alfer), 550 ex Håstad 6/11 (UTO), 1 000 ex Borrestad 12/11 (UJK, EVA) och 500 ex Håslövs
ängar 14/11 (Björn Alfer).
Kommentar: Flocken i januari får betraktas
som exceptionellt stor för årstiden och rapport-
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Vårfynd: 1 ex Östra Hammaren 22/3 (JLR)
är ett extremt tidigt uppträdande i vårt rapportområde. Övriga vårfynd; 10 ex Äspet 11/5
(Staffan Nilsson), 3 ex Östra Hammaren 13/5
(HC, NWA), 1 ex Äspet 17/5 (BSV, ARLA), 1
ex Terraholmen 27/5 (RSG), 5 ex Vannebergaholmen 29/5 (RSG) och 1 ex Östra Hammaren
31/5 (NWA).
Sydsträck: Enstaka rastande fåglar sågs på
olika kustlokaler juli-november. Bästa sträcksiffror var 18 ex som passerade Friseboda både
26/8 (GRFL) och 28/8 (LNI). Årets sista observation var 3 ex som rastade på Vannebergaholmen 3/11 (JLR).

Tofsvipa

Januarifynd: Den milda inledningen på vintern
resulterade i ett större antal fynd än normalt.
Samtliga fynd från januari: 1 ex Vannebergaholmen 6/1 (HC), 10 ex Lunden, Köpinge
7/1 (ARLA), 4 ex Kärrdala, Önnestad 10/1
(HWQ), 1 ex Tosteberga bodar 13/1 (Stig Sturesson), 2 ex Nabben, Ivön 14/1 (LNI), 5 ex
Tosteberga bodar 14/1 (Erik Johansson), 20 ex
Köpinge ängar 14/1 (CNN) och 3 ex Håslövs
ängar 17/1 (CNN). Därefter slog vintern till
med full kraft och rensade effektivt bort alla
tofsvipor som försökt övervintra i rapportområdet.
Vårfynd: Årets första säkra vårfynd utgjordes
av 5 ex som rastade i Åhus kärr 19/2 (THL).
Detta datum ligger i linje med hur arten brukar
dyka upp hos oss. Därefter fylldes det raskt på
med nya fåglar. Största flockar under våren;
150 ex Sjögård 27/2 (CNN), 150 ex Segesholm 13/3 (UJK, EVA), 300 ex Isternäset 25/3
(Richard Petersson),
Sydsträck: Redan under sensommaren började
i vanlig ordning riktigt ordentliga flockar med

tofsvipa att byggas upp i jordbrukslandskapet
kring Hammarsjön och utmed Helgeån. Ett urval av de största flockarna; 920 ex Pulken 26/7
(CCT), 600 ex Vittskövle slott 2/8 (GRFL),
420 ex Karsholm 11/8 (UTO), 1 200 ex Isternäset 23/9 (GRFL), 2 000 ex Hovby ängar
1/10 (UJK, EVA), 2 000 ex Isternäset 6/10
(EVA), 3 000 ex Hovby ängar 6/10 (EVA), 2
000 ex Håslövs ängar 21/10 (GRFL) och 1 100
ex Svaneholm 17/11 (UJK, EVA).

(GRFL), 50 ex 14/8 (JWE), 45 ex 17/8 (JWE).
Bästa sträcksiffror; 20 ex Glansaboden 7/8
(CNN), 13 ex Stockaboden 25/8 (GRFL), 23
ex Friseboda 26/8 (GRFL) och 10 ex Friseboda 29/8 (CNN). Årets sista observation utgjordes av 1 ex som rastade i Äspet 6/10 (JLR).

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Sandlöpare

Sydsträck: Noterades 12/7-22/9 med enstaka
rastande individer i framför allt Äspet. Största antal under sydsträcket; 8 ex Äspet 27/7
(GRFL) och 8 ex Friseboda 25/8 (THL).
Kommentar: Arten är en subraritet hos oss
under vårsträcket. Under 2012 uteblev vårobservationerna helt och hållet. Antalet höstfynd
blev desto fler och fyndbilden låg där i linje
med det normala.

Småsnäppa

Nordsträck: 1 ex Äspet 20-21/5 (JWE, Leon
Axelsson), 1 ex Äspet 27-28/5 (Per Sjöstrand,
Ulf Silvén) och 1 ex Äspet 5/6 (Leif Östman).
Sydsträck: Noterades 2/7-7/10 i smärre antal i
framför allt Äspet. Största flockar i Äspet; 10
ex 20/7 (Ragnar Hall), 8 ex 13/8 (JLR) och 7
ex 11/9 (Johan Andersson).
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten.

Mosnäppa
Sandlöpare

Kustsnäppa

Nordsträck: 3 ex Äspet 5/6 (Leif Östman), 4
ex Vannebergaholmen 6/6 (GRFL), 3 ex Äspet
6/6 (BSV) och 6 ex Östra Hammaren 21/6
(LNI).
Sydsträck: Inleddes med 1 ex som rastade i
Äspet 11/7 (CNN). Arten sågs sedan regelbundet i ganska hyggliga antal i framför allt Äspet,
där de högsta siffrorna noterades från mitten
av juli till mitten av augusti. Största flockar i
Äspet: 30 ex 19/7 (RSG), 42 ex 24/7 (THL),
40 ex 27/7 (Anders Sennmalm), 36 ex 10/8

Vårfynd: 1 ex Takholmen 10/5 (CNN), 6 ex
Hovby ängar 14/5 (RSG), 1 ex Isternäset 17/5
(Svante Söderholm), 3 ex Äspet 18/5 (JWE),
4 ex Äspet 19/5 (Stefan Olsson, Tomas Blad),
1 ex Tosteberga ängar 19/5 (THL), 4 ex Isternäset 20/5 (GRFL), 1 ex Äspet 20-21/5 (BSV,
Leon Axelsson) samt 1 ex Terraholmen 27/5
(RSG).
Sydsträck: Noterades med 1-4 ex i Äspet 1/79/9. Vid sidan av detta noterades 1 ex Gyetorpskärret 18/7 (CNN) och 1 ex Kärringören 31/7
(HC).
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten.
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1 adult Äspet 1-5/7 (Tobis Ljungquist, BSV,
CCT m fl). En av de verkliga stänkarna under året! Fyndet är det femte för rapportområdet och det tredje för Äspet. Notera även att
tuvsnäppan dök upp blott en vecka efter det att
lokalen gästats av en sibirisk tundrapipare (se
ovan). Här fick de lokala skådarna onekligen
ett bevis på att Äspet har potential att dra till
sig riktigt rara vadare.
Kommentar: Tuvsnäppa är den nordamerikanska vadare som oftast ses på den här sidan Atlanten. Årligen görs ett betydande antal fynd i
landet, främst under sensommaren, men även i
maj och september.

de sena höstfynden i Skåne under den sista tioårsperioden.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tuvsnäppa

Spovsnäppa

Nordsträck: 1 ex Äspet 30/4 (HC, JLR). Övriga vårfynd; 1 ex Äspet 25/5 (JLR), 2 ex Vannebergaholmen 29/5 (RSJ), 2 ex Äspet 30-31/5
(THL, BSV, Arne Andersson) och 3 ex Äspet
2-5/6 (HWL, Gunnar Siljestrand). Dessutom
noterades två förmodligen eftersläntrande exemplar i Äspet 20/6 (JWE).
Sydsträck: Noterades så gott som dagligen i
Äspet 5/7-7/9. Utöver detta gjordes ett fåtal
fynd på några andra kustlokaler. Dessutom
gjordes ett mycket sent fynd av 1 ex i Äspet
4/10 (Fredrik Ström). Större flockar i Äspet;
46 ex 8/7 (Tobias Ljungquist), 55 ex 10/7 (Tobias Ljungquist), 56 ex 12/7 (August Thomasson), 80 ex 14/7 (JWE), 40 ex 22/7 (Ragnar
Hall),
Kommentar: Aprilfynd av spovsnäppa är
mycket ovanliga. Faktum är att det absoluta
extremdatumet för Skåne är 29/4. Medelvärdet för de tidigaste vårfynden i Skåne under
den senaste tioårsperioden ligger runt 8/5,
men normalt passerar arten våra trakter under
ett fåtal dagar i slutet av maj eller början av
juni. Sommaruppträdandet får betraktas som
normalt med en hel del fina flockar. Det sena
höstfyndet 4/10 är också högintressant. Detta
datum ligger nästan på medelvärdet (9/10) för
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Kärrsnäppa

Kärrsnäppa

Häckningstid: Årets första kärrsnäppa (med
oklar rastillhörighet) visade sig i Äspet 2021/3 (CNN, BSV). Den första kärrsnäppan
av rasen schinzii dök upp på Takholmen 6/4
(NWA). Säkerställda fynd av denna sydliga
ras gjordes därefter enligt följande på Vannebergaholmen; 4 ex 15/4 (UJK, EVA, JLR), 4
ex varav två spelande hanar 21/4 (THL), 1 ex
26/4 (NWA), 1 ex 29/4 (LNI), 1 ex varnande
26/5 (HC), 1 par 27/5 (RSG), 1 ex 31/5 (LNI)
samt 1 par 6/6 där hanen visade upp boskål för
intresserad hona (GRFL). Sålunda inga fastställda häckningar på Vannebergaholmen och
dessvärre inte heller ett enda fynd från Håslövs
ängar.
Stora flockar: Ett urval av de största flockarna
från Äspet; 520 ex 8/7 (Tobias Ljungquist), 1
000 ex 19/7 (RSG, JLR), 900 ex 20/7 (Ragnar
Hall), 400 ex 29/7 (Anders Sennmalm, HWL),

350 ex 10/8 (GRFL), 108 ex 11/9 (Johan Andersson) och 50 ex 29/9 (HWL).
Kommentar: Under föregående år, 2011, dokumenterades ett bo med ägg men inga pulli av
rasen schinzii på Vannebergaholmen. Bedömningen var då att det såg mörkt ut för den sydliga rasen av kärrsnäppa i vårt rapportområde.
Årets fyndbild indikerar snarare att det ser närmast nattsvart ut för rasen. Frågan är om den
överhuvudtaget har kraft att återkomma under
2013.

21/4 (THL), 2 ex Viby äng 24/4 (RSG), 3 ex
Pulken 28/9 (GRFL, CCT), 1 ex Hovby ängar 18/10 (HC), 1 ex Vannebergaholmen 3/11
(JLR), 1 ex Östra Hammaren 4/11 (NWA), 1
ex Lyngsjön 10/11 (ARLA) och 1 ex Adinals
våtmark 23/11 (Jens Morin).
Kommentar: Ett mera normalt uppträdande för
arten jämfört med 2011 då det endast gjordes
tre fynd. Dvärgbeckasin kräver som regel ett
aktivt eftersök.

Myrsnäppa

Sydsträck: Noterades med glesa mellanrum
med 1-2 ex i Äspet 1/7-1/8. Inga fynd utanför
Äspet.
Kommentar: Anmärkningsvärt nog gjordes
inga vårfynd.

Vinterfynd: 1 ex Kälkestad 3/1 (HC), 1 ex
Lyngsjön 12/1 (Pål Axel Olsson), 1 ex Äspet
15/1 (GAR), 4 ex Naturum Kristianstad 24/1
(HC) och 1 ex Karsholms gods 18/2 (HC). I
december gjordes ett fynd; 1 ex Yngsjö 2/12
(THL).

Brushane

Dubbelbeckasin

Vinterfynd: 1 ex Sjögård 26-27/2 (THL m fl).
Fyndet lär utgöra det första februarifyndet för
Skåne! Tidigare finns dock ett fynd från Trelleborg i januari 2005. Medelvärdet av de första observationerna i Skåne under den senaste
tioårsperioden ligger runt 21/3. Majoriteten av
brushanarna anländer förstås betydligt senare
än så.
Häckningstid: Under april och maj gjordes endast ett mindre antal observationer av fåglar i
lämpliga häckningsmiljöer. Inga rapporterade
permanenta spelplatser.
Sydsträck: Mindre flockar rapporterades från
flera lokaler 9/6-3/10.
Kommentar: Den negativa utvecklingen för
arten ser ut att hålla i sig. Det finns en hel del
som talar för att arten är numera är helt borta
som häckfågel i Vattenriket.

Dvärgbeckasin

Samtliga observationer: 1 ex Pulken 5/4
(EVA), 1 ex Håslövs ängar 5/4 (GRFL), 4
ex Viby äng 14/4 (GRFL), 3 ex Vinnö ängar
14-15/4 (BSV, UTO), 1 ex Vinnö ängar 16/4
(POK), 1 ex Yngsjö 19/4 (JLR), 3 ex Viby äng

Enkelbeckasin

1 rastande Pulken 28/9 (CCT).
Kommentar: Ännu ett veritabelt bottenår för
denna spännande art, där det för första gången
på mycket länge inte noterades några spelande
fåglar under våren. Fyndstatistiken från övriga
delar av södra Sverige vid motsvarande tid
talar emot en generell tillbakagång för arten.
Frågan är då vad som ligger bakom det minskade antalet fynd i vårt rapportområde? Helt
klart är i alla fall att den tidigare kärnlokalen,
Håslövs ängar, helt och hållet verkar ha förlorat sin dragningskraft på arten. Dessvärre
verkar det inte bara gälla för tillfälligt rastande
dubbelbeckasiner i maj månad, utan även för
en rad andra lite biotopkräsna vadare. Vid sidan av detta kan man ju också fundera över
om vi verkligen anstränger oss tillräckligt för
att hitta arten på alternativa lokaler; t ex Hovby
ängar, Rinkaby ängar och Pulken.

Morkulla

Vinterfynd: 1 ex Gropahålet 4/2 (Pål Axel Olsson), 1 ex Hammarspynt 8-10/2 (JLR, CNN,
NWA), 1 ex badplatsen Gärds Köpinge (HWL)
och 1 ex Olseröd 10/2 (THL). I december no-
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terades 1 ex Hammarspynt 8-14/12 (LNI, JLR,
CNN).
Kommentar: Det lilla diket bakom skruven vid
Hammarspynt har under senare år utvecklats
till en ganska säker vinterlokal för arten.

Rödspov

Årets första rödspovar var 1 ex Håslövs ängar
17/3 och 1 ex Isternäset 18/3 (Kim Arehov).
Största rapporterade flockar vid ankomsten till
Kristianstads Vattenrike var 25 ex på Isternäset
1/4 (Mona Wall, ARLA) respektive 22 födosökande på Håslövs ängar 9/4 (EVA).
Liksom under de senaste åren genomfördes
en simultanräkning i Vattenriket 14/4 med följande resultat: Lillöområdet 14 ex (7 par, varav
5 i anslutning till centrala blötan på Isternäset
och 2 söder om östra bron), Hovby ängar 2 ex
(möjligen i par), Håslövs ängar 6 ex (4 i par
+ 2 ensamma) samt Långängarna 1 ex (hörd).
Sammanlagt gav simultanräkningen endast
21-23 ex (10-11 par) i kärnområdet, vilket
motsvarar en halvering i förhållande till 2011
(HC m fl)!
Den dramatiska tillbakagången bekräftades
under vårens strandängsinventering, som totalt registrerade 8 par i Lillöområdet, 3 par
på Håslövs ängar och 1 par vid Pulken (Nils
Kjellén, RSG), dvs. summa 12 par i Vattenriket. Pulkenparet hade fått en unge på vingarna
3/7 (CCT) och 3 ad varnade upprört på Isternäset 29/5 från gissningsvis minst två ungkullar
(HC).
Övrigt: Vid tömning av pilgrimsfalksholken
i samband med ringmärkning av falkungarna
under våren - och nedmontering av pilgrimsfalksholken i januari 2013 - anträffades rester
av fem döda rödspovar från 2012, varav en
var ringmärkt som häckande hona på Isternäset 1999-05-24 (återfynd HC, ringmärkare
GRFL). En i alla avseenden tragisk historia!
Årets sista rödspov var 1 ex i Äspet 22-26/7
(Jan-Erik Nilsson m fl).

42 Spoven

Myrspov

Vårfynd: 1 ex Östra Hammaren 24-28/4
(NWA, UTO); 1 ex Oxaholmen, Nymölla 16/5
(NWA) och 120 sträckande Drakamöllan 27/5
(Johnny Jönsson).
Sydsträck: Observerad 21/6-2/10. Största antal; 15 ex Kärringören 17/7 (RSG), 12 ex mot
S Rigeleje 22/7 (UGS), 17 ex mot S Tvillingaboden 23/7 (RSG), 24 rastande Äspet 24/7
(THL), 46 ex mot S Rigeleje 24/7 (UGS), 60
ex mot S Friseboda 24/7 (THL), 49 ex mot S
Furuboda 25/7 (JLR), 41 rastande Äspet 27/7
(GRFL), 160 ex mot S Rigeleje 27/7 (UGS),
15 rastande Kärringören 31/7 (HC), 32 rastande Vannebergaholmen 8/8 (JWE), 15 ex mot S
Nyehusen 19/8 (HWQ), 11 ex mot S Stockaboden 25/8 (GRFL) och 11 ex mot S Äspet
11/9 (Anders Sennmalm). Årets sista observation utgjordes av en rastande fågel på Håslövs
ängar 2/10 (HC).
Kommentar: Jämfört med föregående år noterades betydligt högre sträcksiffror. Förmodligen är detta ett resultat av intensifierad bevakning under sensommarkvällarna.

Småspov

Vårfynd: Ett drygt tiotal observationer av enstaka fåglar eller småflockar 14/4-19/5.
Sydsträck: Noterad i typiska antal 18/6-29/8.
Inga större flockar.
Kommentar: Småspoven passerar hastigt igenom vårt rapportområde i slutet av april och
början av maj. Nästan alltid rör det sig då om
enstaka individer eller små flockar. Under sensommaren brukar det vara lättare att komma i
kontakt med arten då den passerar söderut utmed kusten.

Storspov

Januarifynd: 1 ex Tosteberga bodar 22/1
(CNN, LNI).
Vårfynd: Årets första säkert nyanlända storspov passerade Tosteberga bodar 3/3 (THL).
Därefter noterades det nyanlända fåglar på en
rad olika lokaler från mitten av mars. Största

Större flockar: 7 ex Rinkaby ängar 14/4 (RSG)
och 6 ex Smekorran Borrestad 17/7 (UJK,
EVA).
Häckningstid: Inga fastställda häckningar. Senast det skedde var 2009 då inte mindre än fyra
häckningar konstaterades. Fåglar i lämpliga
häckningsbiotoper från april till inledningen av
juni: Västra Vram (UJK, EVA); Hästhagadammen, Maltesholm (UJK, EVA); Solgårdsdammen, Maltesholm (UJK, EVA); Träne (UJK);
Flensma, Huaröd (Johan Frölinghaus); Stora
Ry, Borrestad (UJK); Väjla sjö, Kjuge (LNI)
och Västerviksnäs (GRFL).
Kommentar: Förekomsten verkar ligga i linje
med närmast föregående år.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

vårflockar; 70 ex mot NO Pulken 10/4 (CCT),
98 ex mot NO Viby äng 14/4 (GRFL) och imponerande 175 ex mot NO Rinkaby ängar 14/4
(RSG).
Häckningstid: Precis som föregående år föreligger en mängd rapporter avseende par i
lämpliga häckningsmiljöer; Egeside, Fjällmossen, Furuboda, Gälltofta, Hammarslund,
Herculesdammarna, Hovby ängar, Håslövs
ängar, Isternäset, Köpinge ängar, Lyngsjön,
Noviadammen, Pulken, Rinkaby skjutfält,
Rinkaby ängar, Ripa, Sjögård, Sånnarna,
Tosteberga ängar, Vannebergaholmen, Vinnö
ängar, Vramsåns mynning, Yngsjö kapell och
Åsums ängar.
Sydsträck: Som vanligt rullade sträcket av
storspov igång så smått efter midsommar för
att sedan pågå till slutet av september. Årets
sista observation var 1 ex som rastade på Landön 29/9 (HC).
Kommentar: Rapporteringen som helhet ger
ett intryck av att arten verkar ha en stabil förekomst i området.

Drillsnäppa

Häckningstid: Ett flertal observationer av enstaka fåglar eller par i lämpliga häckningsmiljöer: Solgårdsdammen Maltesholm (UJK,
EVA), Ekenäsudden Bromölla (LNI), Tollarp (UJK, EVA), Skättilljunga (UJK, EVA),
Bäckaskogs slott (UTO), Herculesdammarna
(Håkan Persson), Krogshultadammen Mjönäs
(UTO), Axeltorpsviken (LNI), Nabben Ivön
(LNI), Bjärnö Ivösjön (LNI), Enön Ivösjön
(LNI) och Östrevik Bromölla (LNI). Inga konstaterade häckningar.
Kommentar: Rapporteringen indikerar en sannolikt stabil population i området.

Skogssnäppa

Fenologi: Vårens första skogssnäppa uppenbarade sig vid Stora Ry, Borrestad 22/3 (Janne
Dahlén) och den sista sågs i Äspet 18/8 (Jonas
Engzell).

En Större Strandpipare kommer för nära Skogssnäppan som reagerar med att försöka bli så lång den
bara kan.
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Svartsnäppa

Fenologi: Årets första svartsnäppor visade sig
med vardera 1 ex på Isternäset (EVA) och Åby
ängar 25/4 (RSG). Den sista individen sågs på
Håslövs ängar 24/9 (RSG). Datumen ligger
helt i linje med det förväntade.

ex 27/8 (Lennart Persson).
Kommentar: En minst sagt märklig uppryckning jämfört med 2011, då det endast gjordes
två fynd under hela året. På minuskontot tvingas vi dessvärre konstatera att arten tycks vara
borta som häckfågel.

Gluttsnäppa

Smalnäbbad simsnäppa

Grönbena

Bredstjärtad labb

Fenologi: Årets första gluttsnäppa hittades vid
Pulken 7/4 (HWL). Den sista glutten för året
noterades på Vannebergaholmen 3/11 (JLR).
Större flockar: 11 ex Äspet 25/4 (Owe Hougström), 14 ex Landön 5/5 (HC), 11 ex Vannebergaholmen 10/7 (GRFL), 19 ex Tosteberga
ängar 13/7 (Sven Svensson) och 9 ex Rinkaby
skjutfält 24/8 (JLR).
Fenologi: Årets första fynd var 1 ex på Vinnö
ängar 13/4 (BSV). Sista observationen för året
blev 1 ex Äspet 8/9 (Anders Sennmalm).
Större flockar: 40 ex Pulken 30/4 (Albin Thorsson), 32 ex Äspet 28/6 (JWE), 40 ex Äspet 3/7
(JWE), 40 ex Äspet 15/7 (Ragnar Hall) och 40
ex Äspet 19/7 (FRY).

Rödbena

Fenologi: Inte heller under 2012 gjordes några
vinterfynd. Årets första rödbena uppenbarade
sig i Äspet 16/3 (HWQ), och på samma lokal
uppehöll sig också årets sista exemplar 28/9
(CCT).

Roskarl

Vårfynd: 1 ex Äspet 25/4 (Owe Hougström,
Jan Johansson) och 3 ex Äspet 11/5 (Staffan
Nilsson). Sålunda inga konstaterade häckningar och inte heller några fynd av par i lämpliga
häckningsmiljöer.
Sydsträck: Noterades 13/7-9/9. Samtliga observationer utom två gjordes i Äspet. Undantagen var 1 ex Isternäset 28/7 (UGS) och 1
ex mot S Friseboda 9/9 (GRFL, ARLA m fl).
Största flockar i Äspet; 6 ex 20/7 (UJK, EVA),
5 ex 11/8 (JWE), 6 ex 15-16/8 (HWL) samt 6
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1 ex Äspet 5/6 (Leif Östman, Kersti Östman).
Kommentar: Smalnäbbad simsnäppa har av
någon anledning utvecklats till att bli en riktigt
svår art att få se i vårt rapportområde. Varken
under 2010 eller 2011 gjordes det några vårfynd, fast då noterades å andra sidan ett litet
antal rastande fåglar i Äspet under sensommaren. Under 2012 blev det bara ett enda fynd.
Sommarfynd: 1 ad str SV Äspet 6/8 (GRFL).
Höststräck: 1 ad Juleboda 14/10 (EVA, JLR),
1 ex 1K Friseboda 19/10 (UJK, Christer Ahlquist, EVA), 1 ex 1K Juleboda 10/11 (GRFL,
ARLA m fl) och 1 ex 1K Juleboda 25/11
(BSV). Detta ger totalt 5 olika observationer
vilket är ovanligt många då arten knappast är
årlig i vårt område. Det kan nämnas att under
2011, då de bredstjärtade labbarna hade en
mycket god häckningssäsong i Arktis, sågs endast 3 ex.
Kommentar: Detta var det första sommarfyndet någonsin i vårt område. Sedan tidigare
finns 2 majfynd och sedan får man vänta ända
till sena september innan de första höstfynden
dyker upp.

Kustlabb

Vårsträck: Något egentligt vårsträck noterades
inte, möjligen får 2 ex mot N vid Nyehusen
26/5 (Liselott Andersson) räknas dit.
Sydsträck: Minst 38 kustlabbar noterades under sydsträcket. Detta överträffar normalantalet som ligger kring 25 ex. Högsta antal blev
13 ex Friseboda 13/8 (JLR, NWA). Inte mindre
än 12 av dess kom i en flock.

Antalet fjällabbobservationer under 1996 – 2012.

Fjällabb

Hela 8 ex, samtliga 1K-fåglar, finns som godkända observationer. Dessa fördelar sig enligt
följande: 1 ex Stockaboden, Furuboda 25/8
(GRFL), 3 ex insträckande över land, Fårabäck 28/8 (Raymond Claassen), 1 ex Friseboda 29/8 (CNN) och 3 ex Friseboda/Juleboda
24/9 (GRFL, JLR, HC, BSV).
Kommentar: Antalet observationer av fjällabb
har ökat sedan första observationen gjordes i
rapportområdet 1996 (se diagram). Ökningen
av fynd i vårt område får förmodligen tillskrivas bättre fältbestämningskunskaper och ett
mera medvetet eftersök - och inte en ökad förekomst.

Dvärgmås

Vinterfynd: 5 ex Friseboda 1/1 (FRY), 2 ex
Vannebergaholmen 28/2 (UTO). Vinterfynd av
dvärgmås är numera inte ovanliga, om än inte
årliga.
Vårfynd: Vårsträcket passerade uppenbarligen
helt obemärkt. Inga rapporter finns.
Höstfynd: Högsta dagssiffra blev 150 ex Juleboda 13/10 (GRFL). Totalt observerades under
höstperioden cirka 495 ex. Detta är ett normalt
antal som dock med råge överträffas av t ex
hösten 2005 då 1 675 ex rapporterades.

Skrattmås

Häckningar: Arten inventerades i hela Skåne
under 2012. På Bodaskäret utanför Tosteber-

ga hamn påbörjade cirka 250 par häckning i
en koloni under april (NWA). Tyvärr härjade
mink tidigt i kolonin och tillsammans med en
äggrövande korp blev detta för mycket för måsarna. De sista dagarna i april stod kolonin tom
och därmed gick även häckkolonin av kentsk
tärna om intet. Skrattmåsarna påbörjade omhäckning på flera lokaler i närheten. De fördelades enligt följande: Trueskär ca 100 par,
Rustningsskär ca 50 par, ett skär väster om
Rustningsskär ca 25 par och förmodligen ingick Tostebergafåglarna även bland de upp
till 42 par som påbörjade häckning i Äspet
(NWA). Kolonin på Trueskär övergavs innan
några ungar kunde upptäckas. Kanske blev
predationen från trut och kråka för stark i en så
liten koloni. På Rustningskär sågs ett mindre
antal flygga ungar men bäst gick det förmodligen i den mindre ”25-parskolonin”. I Äspet
reducerades efter hand antal par och bon till
cirka 10 par. Dock sågs här cirka 20 pulli/juvenila. I övrigt noterades 3 par/bon i Noviadammen (GRFL). Här har under en följd av år ett
mindre antal skrattmås häckat.
Kommentar: Totalt handlar det alltså om cirka
250 par. Det återstår således endast rester av
de en gång så kraftfulla skrattmåskolonierna
hos oss. Här kan nämnas Harön i Hammarsjön
med 5 000 par på 1970-talet och kolonin på
industrimarken vid Iföverken, Bromölla med
nära 4 000 par under sent 1990-tal. Så sent som
2006 fanns ca 2 500 par i Tostebergaområdet.
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Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Fiskmås

Fiskmås

Häckning: 91 par räknades in mellan Fårabäck
och Edenryd vid havsstrandängsinventeringen
(NWA). Arten har efter en lång följd av år med
nedgång återhämtat sig en del i kustområdet
och är nu nästan uppe i samma numerär som
under 1980-talet. Den häckar företrädesvis på
lämpliga stenar i glesa kolonier.

Silltrut

Häckning: I den nordostskånska skärgården
sågs maximalt 8 par under häckningsomständigheter (NWA). Detta är i nivå med föregående år. Under artens (rasen fuscus) glansdagar
omkring 1980 häckade i den nordostskånska
skärgården cirka 670 par. Sedan dess har tillbakagången varit omfattande och idag hänger
den skånska populationen på en skör tråd.
Rasen intermedius: Två observationer av den
expansiva västliga rasen intermedius gjordes
under 2012; 1 ex Vannebergaholmen 23/6
(Patrik Österblad) och 1 ex Äspet 6/8 (GRFL).

Gråtrut

Häckning: Vid den årliga boräkningen på de
två öarna Saltholmen och Trueskär hittades
279 bon (NWA). Antalet har sedan 2006 varit
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stabilt.
Stora flockar: Ålabodarna vid kusten drar regelbundet till sig stora samlingar av gråtrut.
Största rapporterade ansamling var 2 000 ex
Tvillingaboden 5/9 (RSG).

Kaspisk trut

Vinterfynd: 1 ad Äspet 29/2 (Lars Lundquist,
Flemming Sörensen).
Höstfynd: Drygt 10 fåglar rapporterades under
andra halvåret. Samtliga rapporterades som
1K-fåglar.
Kommentarer: Rapporteringen speglar en normal förekomst. Däremot brukar någon eller
några rapporter från andra halvåret avse adulta
eller fleråriga fåglar.

Tretåig mås

Vinterfynd: Förmodligen observerades två
olika fåglar 28/2; 1 ex Åhus hamn (Thomas
Rodesson) och 1 ex Friseboda (GAR, GRFL).
Båda exemplaren var 2K-fåglar. Utöver dessa
noterades 1 ad Juleboda 29/12 (GRFL). Vinterfynd är mycket ovanligt i vårt område.
Sommarfynd: 1 ad Äspet 24/7 (THL, Sven
Birkedal). Detta är det enda rapporterade julifyndet genom åren i vårt område.

Stora flockar: I Äspet rastade rekordmånga
kentska tärnor under högsommaren. Som mest
noterades 220 ex (150 ad och 70 ex 1K-fåglar)
4/7 (Martin Tjernberg).

Silvertärna

Häckning: 42 par häckade eller gjorde häckningsförsök i kustområdet (NWA). Detta är det
högsta antal silvertärnor som noterats i området. Silvertärnan har ökat under de senaste
åren såväl här som i sydvästra Skåne. Tyvärr
var häckningsframgångarna inte de bästa under 2012. Bland annat så spolierades större
delen av en etablerad koloni vid Edenryd av
kreatur som trampade sönder bona.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Höststräck: Efter ett fynd i september, 1 ex 1K
Juleboda 24/9 (BSV), tog sträcket ut ur Östersjön verkligen fart i november; 10 ex 1K-fåglar
Friseboda 1/11 (UJK, EVA) och imponerande
32 ex (3 ad och 29 ex 1K-fåglar) Juleboda
10/11 (GRFL m fl). Den senare siffran utgör
ett svårslaget rekord för rapportområdet.
Kommentar: Något liknande har aldrig rapporterats från vårt kustområde! Stora antal
rapporterades även från andra platser längre
norrut i Östersjön (framför allt Öland och Gotland). Det känns troligt att extrema vindförhållanden åstadkommit detta. Det kan t o m vara
så att dessa kommit in från ryska ishavskusten
via Finska viken. Normalt rapporteras max en
handfull fåglar under en hel höst.

Skräntärna

Häckningar: Uppgifter från Gruarna saknas.
Här har under de senaste åren två par häckat.
Dessa kan mycket väl även ha häckat under
2012, möjligen då några hundra meter in på
Blekingesidan. I övrigt får läget beskrivas som
oförändrat med två konstaterade häckningar:
1 par Rustningsskär (Tosteberga) som fick
ut en unge som med all säkerhet blev flygg
(NWA) och 1 par Trueskär (Landön) som detta
år fick ut två flygga ungar. Liksom under 2011
tog de i anspråk den för ändamålet iordningställda och röjda strandremsan (NWA).

Kentsk tärna

Häckningar: Farhågorna från 2011 bekräftades. Den kraftiga predation som framför allt
mink men även korp gjorde i skrattmåskolonin
på Bodaskäret vid Tosteberga hamn ledde till
att denna övergavs tidigt. De kentska tärnor
som anlänt till sin gamla koloni i april påbörjade inte häckning utan skingrades. Dock gjorde
2-3 par ett häckningsförsök i en mindre skrattmåshäckning på en närbelägen holme, Rustningsskär. Dessa bedöms dock inte ha lyckats
med sin häckning (NWA). De juvenila fåglar
som sågs matas i Äspet torde härstamma från
lyckade häckningar i Blekinge.

Ung Silvertärna

Fisktärna

Kusthäckningar: 31 par häckade i kustområdet
(NWA) vilket är samma antal som under 2011.
Således ännu ett år med goda häckningsantal
av fisktärnorna. Dock misslyckades många på
fastlandslokalerna. Under högsommaren omhäckade cirka 30 par på Trueskär med vad som
bedöms vara ett gott resultat (NWA).
Inlandshäckningar: Rapporter med säkra häckningskriterier saknas. Detta speglar naturligtvis inte verkligheten.
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Småtärna

Häckning: 8 par häckade eller gjorde häckningsförsök i kustområdet Fårabäck-Edenryd
(NWA). De 16 par som häckade under 2011
var tyvärr en tillfällig uppgång. Situationen är
tyvärr kroniskt bekymmersam för småtärnorna
i området. Dock gick 4 till 5 par till häckning
i Äspet. Flera av dessa kläckte ut äggkullarna
(GRFL) och åtminstone 2 ungar kom på vingarna (NWA).

Höstfynd: Alkfrossa! 44 ex (!) sträckte förbi
Juleboda 10/11 (GRFL). Totalt räknades cirka
77 ex in under hösten. Detta är naturligtvis det
högsta antal som någonsin noterats i området.
Kommentar: Till skillnad från tretåig mås uppvisade alkorna inte några anmärkningsvärda
antal längre upp i Östersjön. Det är därför rimligt att anta att fåglarna huvudsakligen kommit in via svenska västkusten i samband med
västliga stormar.

Svarttärna

Tobisgrissla

Häckning: Det häckade 10-11 par i Herculesdammarna och dessa fick ut 5-6 flygga ungar
(Patrik Olofsson). Antalet par är oförändrat
sen 2009 och 2010, men häckningsresultatet
blev klart sämre än 2011 då mer än dubbelt
så många ungar blev flygga. Dock var 2011 i
sammanhanget ett toppår.

Vitvingad tärna

Vårfynd: 1 ex Hanöbukten 28/4 (LNI, JLR,
UTO).
Höstfynd: Totalt 11 ex med som mest 4 ex Juleboda 17/11 (GRFL).
Kommentarer: Även tobisgrisslor sågs följaktligen i rekordantal under hösten. Endast vid
sjögående expeditioner har fler tobisgrisslor
setts.

1 ex Håslövs ängar 15/5 (RSJ).
Kommentar: Detta är sjätte året i rad denna art,
som har en sydostlig häckningsutbredning, observeras i området.

Skogsduva

Sillgrissla

Ringduva

Tordmule

Turkduva

Vinterfynd:1 ex Juleboda 6/1 (GRFL) och 2 ex
Juleboda 17/1 (UJK, EVA).
Höststräck: Även om sillgrisslorna var i minoritet sågs som mest 7 ex Juleboda 10/11
(GRFL). Totalt sågs minst 13 ex under senhösten.
Vinter och vårfynd: Cirka 20 ex sågs under vinter och vår. Det är ungefär dubbelt så
många som normalt ses under ett helt år. Som
mest sågs 7 ex sträckande (i samlad flock) vid
Nyagrop 18/4 (THL).
Häckningstid: Minst 3 ex snurrade runt den
presumtiva häckningplatsen på Lägerholmen
20/6 (NWA).
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Vinterfynd: Inga större antal skogsduvor stannade kvar över vintern. Som mest noterades 30
ex Kärrfästorna 12/2 (ARLA).
Höststräck: Bästa sträckdag blev 10/10 med
drygt 6 300 ex Östra Hammaren (CCT). Kommentar: Goda sträckdagar kan dock antalen
uppgå till >10 000 ex. Hela 36 000 ex finns
rapporterat från 13/10 1984 vid Fredriksdalsviken och 4/10 1986 vid Rinkaby skjutfält.
Föregående år efterlystes rapporter om större
samlingar med turkduvor. Rapportörerna och
duvorna bättrade sig under 2012. Exempelvis
rapporterades 54 ex Åhus hamn 3/11 (HWL)
och 60 ex Lillö kungsgård 11/11 (EVA). Statusen för arten är förmodligen lite bättre än rapporterna under senare år visat.

Foto: Linda Niklasson

Gökunge med en förälder, en ängspiplärka

Gök

Ett tidigt utfluget exemplar sågs på Östra Hammaren redan 18/6 flitigt matad av värdfågeln,
en ängspiplärka (NWA). Gökungar har som
bekant en snabb tillväxt och ägget kort ruvningstid, ca 12 dagar.

Berguv

Två par häckade på tidigare kända lokaler
i rapportområdet. På den ena lokalen tycks
eventuella ungar ha flugit ut före 17/5, på den
andra sågs två (eventuellt tre) stora ungar samma dag (båda rapporterna av Patrik Andersson
och GRFL). En ensam uv hördes vid två tillfällen ropa söder om Åhus på senhösten (Göran
Cervin).

Hökuggla

Hökugglan är en mycket ovanlig gäst i vårt
område och det är egentligen bara vid invasionen hösten 1983 som den uppträtt rikligt. Då
gjordes fynd vid 45-50 lokaler i vårt område!
Därefter finns bara ströfynd, med enstaka individer: hösten 1989 vid Vanneberga, vårvintern 1990 i Egeside och hösten 1997 söder om

Skärsnäs.
Under hösten kom alltfler rapporter om hökuggla i södra Sverige, men det dröjde ända till
den 9/11 innan vi fick den äran. Då upptäcktes
en hökuggla vid parkeringen till Tosteberga
ängar (Hans Berggren). Sedan dröjde det nästan tre veckor innan den sågs igen den 29/11
(LNI). Den beskådades flitigt en dryg vecka
fram till den 8/12. Resten av december lyste
den med sin frånvaro i Artportalen, för att åter
dyka upp direkt efter årsskiftet, när suget efter
årskryss åter väcktes till liv.

Lappuggla

Ett smått otroligt larm nådde de nordostskånska skådarna vid middagstid 19/5. En lappuggla hade siktats vid Vebäck utanför Huaröd
(Jeanette Teveborg, Lasse Teveborg). Ugglan
återfanns senare under dagen och visade sig
sedan för många lokala och tillresta ornitologer under tre dagar, t.o.m. 21/5. Som om inte
detta vore nog, kom genom ett skolbarns mobiltelefonkamera ytterligare en lappuggla till
vår kännedom, denna gången vid Bäen 6/6
(Ebba Eriksson gm GRFL).
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Kommentar: Bakgrunden till fynden hos oss
och på andra platser i södra Sverige är en under
det senaste decenniet smått fantastisk expansion mot söder genom de norrländska skogarna.
Ett bra uggleår i norr under 2011 följdes av ett
år med lite gnagare, vilket utlöste en migration
söderut av främst unga lappugglor. Det är till
och med så att ett par lappugglor har häckat
i grannlänet direkt norr om oss. Även det en
sensationell händelse.

Hornuggla

Hornugglebeståndet går i berg och dalbana.
Från toppåret 2010 med nästan 40 lokaler med
indikationer på häckning (sång eller mattiggande ungar) gick antalet ner till bara 10 under
2011, för att under 2012 öka på igen till 19.
Fynden är i stor utsträckning från områden där
folk lyssnar efter nattsjungande fåglar.

Jorduggla

Rester från invasionen 2011: Invasionen under
hösten 2011 gav sig till känna även under vårvintern 2012. Under denna period var det svårt
att urskilja vilka fåglar som var på tillfälligt
besök eller potentiella häckare. En kvalificerad
gissning ger vid handen att följande enstaka eller parvisa icke-häckande fåglar under januari
till mars rör sig om rester från höstinvasionen;
1 ex vardera Flackarp, Österslövshus; Udden,
Ekenabben; Tolebäcken, Balsberget, Vångaberget, Arkelstorp, Orudden, Östad, Österäng
samt 2 ex NO Ekestad.
Häckare: Fåglar rapporterades från följande
potentiella häckningsplatser; 2 ex vid Filkesboda och 1ex vardera Södra Myrgylet vid
Skärsnäs, norra Bäen (Dyneboda) samt Nissavången vid Raslången. Längst i norr genomförde 1 par en lyckad häckning i en holk S
om Skärsnäs (GÖFL, GRFL) och de fick ut 7
ungar. Betydligt mer oväntat var det par som
genomförde en lyckad häckning på Linderödsåsen vid Stora Ry, Borrestad, där minst 2 ungar
lämnade bohålet i juni (Janne Dahlén m fl).

Jordugglan häckar inte i vårt område, utan de
fynd som görs gäller sträckande/rastande och
någon sällsynt gång av övervintrande fåglar.
Fyndantalet speglar häckningsutfallet längre
norrut och goda häckningsår brukar följas av
större utvandring och fler ugglor hos oss. Det
verkar inte bara röra sig om ugglor som sträcker förbi eller tillbringar vintern här. Även översomrare verkar förekomma. I vart fall finns
flera indikationer på detta från 2012.
Januari-mars: 1-3 ex vid Tosteberga, Yngsjö
kapell, Östra Hammaren, Sjögård, Åhus kärr,
Pulken och Näsby fält.
April-maj: 1-3 ex vid Äspet, Hovby ängar,
Näsby fält, Vramsåns mynning, Östra Hammaren, Tosteberga, Råbelöv och Vannebergaholmen.
Juni-augusti: 1-2 ex vid Gyetorp och Tosteberga ängar. På den sistnämnda lokalen sågs
den inte mindre än sju gånger, dock utan några
indikationer på häckning.
September: 1 ex vid Vannebergaholmen 19/9.
Oktober: inga fynd.
November: 1ex Åhus hamn, Ripa och Vanneberga plurra.
December: inga fynd.

Kattuggla

Pärluggla

Sparvuggla

Flera kalla och snörika vintrar verkar har påverkat kattugglebeståndet negativt och från
toppåret 2009 med 60 rapporterade lokaler
med kattuggla har nu två år i rad antalet legat
på ca 40, vilket bara är lite högre än bottenläget kring drygt 30.
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Det svänger rejält mellan åren. Medan 2010
var ett toppår med minst 20 spelande ugglor
i norra delen av vårt område, kännetecknades
2011 av raka motsatsen, då inga fynd gjordes.
2012 blev åter ett bra år med många rapporter.
Våren: Från norra delen av området rapporterades 17 spelande pärlugglor under mars; 6 ex

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Pärluggla

i trakterna av Bäen (UJK, UTO, HC, GÖFL,
EVA), 2 ex vardera vid Blistorp, Västervik;
Rörmossen och Stora Sandvik (UTO), 1 ex
Vånga (NWA), 1 ex Skärsnäs (BSV) och 1
ex Fuglabacken vid Raslången (GÖFL, Patrik Olofsson). I norr konstaterades en lyckad
holkhäckning med 5 flygga ungar. I ytterligare
två holkar påbörjades äggläggning, men häckningarna misslyckades. En holk övergavs av
okänd anledning och utsattes för predationen
(GÖFL, GRFL).
Vid Fjällmossen på Linderödsåsen spelade 1ex
6/4 (Anders Hansson).
Hösten: Det var flyttningsrörelser av pärluggla
under hösten. 1 ex vardera hördes i Vannebergaholmsfuret respektive på Rinkaby skjutfält
11/10 (HC). Nära Hovby, mitt ute på slätten,
hittades en död pärluggla 12/11 (Bengt Krook
gm EVA).

Nattskärra

Vårsträck: 1ex jagade insekter över havet utanför Rigeleje 20/5 (UGS).
Häckningstid: Färre nattskärror än vanligt är
rapporterade från slätt- och kustfurena, bara 6
ex, mot dubbelt så många året före. Inga rap-

porter föreligger exempelvis från Fårabäck.
Glädjande många har däremot noterats vid
Stora Ry, Borrestad där inte mindre än 7 spelflygande hanar hördes 2/7 (Per Söderquist,
Janne Dahlén). Medan det var tyst i skogarna
kring Ekestad och Röetved (HC) har glädjande
nog fåglar hörts både vid Trädgårdslund i Arkelstorp och på Vångaberget (UTO).
Sensommarfynd: Fåglar med lockläte hördes
4/8 vid Fårabäck, kanske kvardröjande häckare (HC) och 11/8 vid Hörröd (THL). Ett anmärkningsvärt fynd gjordes mitt på dagen av
tre fåglar på Pestbacken, Gualöv 15/8 (NWA).
.

Tornseglare

En mycket stor ansamling, 1 800 ex, observerades vid Äspet 17/7 (GRFL).

Kungsfiskare

Arten dök från 115 observationer 2009 till 51
under 2010 och vidare ner till 16 under 2011.
Under 2012 har en återhämtning till 50 observationer skett.
Häckning: Observationer under häckningstid
i lämplig miljö har skett på två platser längs
mindre vattendrag från Linderödsåsen.
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(Nordlig karminbiätare)

Nordlig karminbätare observerades på flera
håll i Sverige under 2012, egendomligt nog
hos oss också på en telefonledning vid Andersgården i Djurröd 25/6 (Jörgen Hansson).
Dessförinnan hade det setts ett exemplar vid
Beijershamn på Öland fram till 20/6. Sedan
dröjde det till början av oktober då flera karminbiätare sågs i Östergötland och senare på
Värmdö öster om Stockholm. Det är ett mysterium varifrån fåglarna kommer. Naturligt
häckar de i Afrika söder om Sahara och det
känns inte troligt att de kommit hit för egen
maskin. Spontaniteten kommer att bedömmas
av RK under året.

Göktyta

Vårsträck: Under april-maj gjordes 13 fynd,
vilket är i samma storleksordning som året
innan.
Häckningstid: Under häckningstid (juni-juli)
inkom bara tre rapporter och ingen av dem
med häckningskriterier; 1 sjungande Ekestad
9/6 (Sven Svensson), 1 lockade Tolebäcken
22/6 (JWE) och 1sjungande Kjugekull 30/6
(Johan Lenell).
Höststräck: Elva fynd av rastande fåglar gjordes, vilket är något fler än året innan.
Kommentar: Trenden med relativt få fynd under häckningstid och ökat antal fynd under
sträckperioderna håller i sig. Varför den fortfarande går kräftgång i Skåne är okänt. Längre
norrut verkar det gå bra för den med allt fler
häckningar.

Mindre hackspett

En glädjande återhämtning till mera normala
antal har skett sedan 2011. Då noterades arten
under häckningstid (mars-juli) från 24 lokaler.
Under 2012 rapporterades den från det mer
normala 36 lokaler.
Häckning: Antalet fastställda häckningar ökade till fyra stycken 2012, mot bara en per år
under 2010 och 2011.
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Trädlärka

Häckning: Arten häckar spritt i nordöstra Skåne, men antalet rapporterade säkra häckningar
är litet och den verkliga siffran är sannolikt betydligt högre.
Höststräck: De högsta sträcksiffrorna var 30 ex
Rinkaby skjutfält 28/8 (RSG) och 27 ex mot S
Rinkaby skjutfält 23/9 (GRFL, HC).

Sånglärka

Vinterfynd: Under januari rapporterades endast 2 ex rastande Lyckeboda 1/1 (FRY). I december noterades 1 ex Äspet 7/12 (HWQ) och
5 ex Yngsjö kapell 15/12 (JLR).
Kommentar: Liksom 2011 rapporterades sånglärka från årets alla månader, vilket visar på
artens förmåga att klara snö och kyla.

Backsvala

Inga rapporter har inkommit om häckande
backsvalor från någon av de kända häckningsplatserna för arten. Det minskade antalet observationer återspeglar inte verkligheten utan
beror troligtvis på låg skådar- och rapporteringsaktivitet. Det skulle vara önskvärt med
bättre rapportering inför kommande säsong.
Höststräck: Största ansamlingen under året var
600 ex rastande Äspet 17/7 (GRFL).

Ladusvala

Höststräck: Under början av höstflytten sågs
en stor flock med minst 2 000 ex övernatta i
vassen vid Österlövshus, Råbelövssjön 21/8
(HC). Rena sträcksiffror var: 1 000 ex str S
Rinkaby skjutfält 8/9 (HC), 1 400 ex str S Vannebergaholmen 9/9 (RSG) och 2 000 ex str S
Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL).
Kommentar: En daglig bevakning på bra
sträcklokaler skulle säkert ge stora antal under
flyttperioden.

Fältpiplärka

Vårfenologi: Inga aprilfynd. Årets första fältpiplärkor sågs vid Gropahålet 1/5 (ARLA).
Häckning: 1 par Gropahålet, 1 par Horna san-

dar V kolhögarna med minst 1 juvenil (Jan
Svantesson) och 1 par Stockaboden med två
juvenila (GRFL). Utöver dessa säkerställda
häckningar rapporterades fältpiplärkor även
från följande lokaler: 1 ex Gälltofta 11/5 (Jan
Linder m fl), 1 adult Sånnarna 29/5 (Pål Axel
Olsson) samt 1 ex Kumlan/Maglehem 27/5
(THL).
Höstfenologi: Årets sista observation var 2
ex (båda 1K-fåglar) vid Stockaboden 8/10
(GRFL).

Östra hammaren 24/1 (NWA), 2 ex Tosteberga
ängar 28/1 (UTO).
Därefter gjordes 9 observationer av enstaka
ängspiplärkor under februari främst i Äspet där
flera rapporter säkert gällde samma individer.
Decemberfynd: 1 ex Äspet 1/12 (GRFL), 3 ex
Yngsjö 2/12 (THL), 2 ex Äspet 12/12 (NWA),
1 ex Äspet 30/12 (GRFL, GAR).
Kommentar: Arten är rapporterad under årets
alla månader, men under 2012 uteblev de stora
antalen under höststräcket.

Trädpiplärka

Rödstrupig piplärka

Höststräck: Den enda större noteringen var
185 ex str S Rinkaby skjutfält 9/9 (GRFL).
Annars har endast enstaka fåglar rapporterats
på sydsträck till skillnad mot 2011 då högsta
sträcksiffran kom upp i smått otroliga 4 250 ex.
Anledningen till de stora skillnaderna står med
stor sannolikhet att finna i varierande sträckbevakning samt gynnsamma eller ogynnsamma
vindriktningar när majoriteten av fåglarna
sträcker.

Ängspiplärka

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vinterfynd: 1ex Yngsjö 1/1 (Johannes Löfqvist), 1 ex Gropahålet 17/1 (UJK, EVA), 2 ex

Höstfynd: 1 ex str Isternäset 5/9 (EVA), 2 ex
(1K) Håslövs ängar 5/9 (RSG), 1 ex Äspet 8/9
(Anders Sennmalm, Bengt Lindberg m fl), 1
ex Vannebergaholmen 9/9 (RSG), 2 ex Isternäset 11/9 (THL), 1 ex str S Gudahagen vid
Näsum 15/9 (Jonas Engzell), 1 ex Edenryds
badplats 16/9 (Jonas Engzell), 1 ex Isternäset 17/9 (POK), 2 ex Håslövs ängar 27/9-1/10
(EVA, UJK, RSG), 1 ex Pulken 28-29/9 (CCT,
GRFL), 1 ex Östra Hammaren 10/10 (CCT)
och 1 ex Håslövs ängar 21/10 (GRFL).
Kommentar: Liksom 2011 noterades inga
vårfynd av arten i vårt område. Däremot sågs
under perioden 5/9-21/10 totalt 15 ex på åtta

Trädpiplärka i samband med ringmärkning. Under ögat syns en fästing.
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Vattenpiplärka

lokaler. Årets sista obs var mycket sen och i
Artportalen Svalan finns bara två senare oktoberfynd.

Från att Äspet har varit en av Sveriges bästa
övervintringslokaler för vattenpiplärka har nu
arten lyst med sin frånvaro både där och i övriga delar av vårt område för andra året i rad.

Skärpiplärka

Vinterfynd: Årets första observation var 1 ex
rastande Skräbeåns mynning 17/2 (LNI) medan isen fortfarande låg längs strandremsan.
Vårfynd: 1 ex Äspet 11/3 (BSV), 1 ex Äspet
5/4 (GRFL), 1 ex Rinkaby ängar 14/4 (RSG).
Höstfynd: 3 ex str S Friseboda 13/9 (RSG), 3
ex Äspet 22/9 (JLR), 2 ex Kärringören 23/9
(HC), 3 ex Friseboda (GRFL), 3 ex Äspet
27/9 (RSG), 1 ex Äspet 28/9 (Ewert Nilsson), 2 ex Landön 29/9 (HC), 5 ex Äspet 4/10
(Fredrik Ström), 1 ex Äspet 6/10 (JLR), 2 ex
Östra Hammaren 6/10 (HC), 3 ex Äspet 7/10
(GRFL), 1 ex Äspet 17/10 (POK) och den sista
observationen för året 1 ex Äspet 20/10 (UGS).
Kommentar: Ett inlandsfynd gjordes under
vårsträcket annars sågs som vanligt de flesta
skärpiplärkorna längs kusten.

Gulärla

De första gulärlorna anlände i normal tid med
de första 17/4: 1 ex Åsums ängar (RSG) och
1 ex Herculesdammarna (THL). Därefter gjordes observationer på flera lokaler med som
mest 8 ex Herculesdammarna 24/4 (Sven-Ola
Nilsson).
Höststräck: Inga större antal noterades under
sträcktid utan som mest 50 ex str SV Rinkaby
skjutfält 8/9 (HC). Årets sista observationer
var 1 ex str S Pulken 29/9 (CCT), och en ovanligt sen rastande fågel, 1 ex (1K) Äspet 28/10
(Lars-Olof Nilsson).

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 9/1 (EVA)
och 1 ex reningsverket Kristianstad 16/1
(RSG).
Häckning: Säkra häckningar rapporterades
från Forsakar, Lindemölla vid Linderöd, Björkeröd vid Sätaröd (UJK, EVA) och Östafors
(Stig Sturesson, Ulla B. Johnsson).
Möjliga häckningar: Mörkavad vid Degeberga
(EVA), Bäcklunda vid Vramsån (UJK, Göran
Knutsson), Rallatèdalen vid Degeberga (Lasse
Sunnerstig) och Skättilljunga (UJK, EVA).
Kommentar: De inrapporterade häckningarna
speglar inte den verkliga, betydligt större, populationen i vårt område.

Sädesärla

Skärpiplärka
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Vinterfynd: 1 ex Ilnestorpsgården 10/1 (EVA).
Kommentar: Tittar man tillbaka på hur vanligt
det är med decemberfynd av arten så har det
setts 1-2 ex varje år mellan 2006-2012, med
undantag av 2010 då ingen observation gjordes. Januarifynden under samma period var
färre, med 1 ex 2006, 2007, 2009 och 2012.
Det finns inga rapporterade februarifynd under
samma tid.

Sidensvans

Vår: Under årets tre första månader födosökte
många, både större och mindre flockar i vårt
område, främst vid äppelodlingarna i nordost.
Den högsta noteringen var 600 ex Kjugekull
2/2 (LNI). Vårens sista iakttagelser blev 15 ex
Arkelstorp 7/4 (UTO) och 7 ex Ekestad 11/4
(Sven Svensson).
Höst: Den första höstobservationen var 3 ex
Bromölla 23/10 (Jonas Engzell). Sedan sågs
mest mindre flockar året ut, men med några
större ansamlingar; 400 ex Kristianstad 4/11
(GRFL), 500 ex Årups slott 6/11 (LNI) och
400 ex Arkelstorp 20/11 (UTO).

Strömstare

Vinterfynd: Övervintrande fåglar noterades
vid följande lokaler; Forsakar, Gaddaröd vid
Hörröd, Skräbeån, Brotorpet vid Immeln, Torsebro, Årröds kvarn Vramsån, Gärds Köpinge
och Julebodaån väster Kumlan.
Vårfynd: 1 ex Edre Ström vid Filkessjön 16/3
(CNN), 1 ex Herremöllan vid Degeberga 18/3
(UJK, Göran Knutsson), 1 ex Maglehem 25/3
(THL), 1 ex Forsakar 27/3 (CNN).
Häckningstid: 2 ex (par) Linnekullabäcken vid
Tollarp 4/4 (Oscar Danielson), 1 ex Bäcklunda
Vramsån 21/4 (UJK, Göran Knutsson) och en
konstaterad häckning i Linnekullabäcken vid
Tollarp 24/4 (UJK, EVA).
Höstfynd: 1 ex Strandängsbadet Bromölla 5/11
(CNN), 1 ex Skättilljunga 6/12 (EVA) och 1 ex
Gärds Köpinge 29/12 (Marcus Forslund).

Järnsparv

Vinterfynd; Övervintrande fåglar noterades
med 4 ex i gammalt grustag väster om Sjödala
vid Oppmannasjön 22/1 (HC), 1 ex Olseröd
23/1 (THL) och 1 ex Sjödala vid Oppmannasjön 29/1 (HC), vilken troligtvis var en av
fåglarna som sågs den 22/1. Under årets sista
månad gjordes följande observationer: 1 ex
Tolebäcken 19/12 (LNI), 1 ex Åhus 29/12
(GAR) och 1 ex Nyehusen 30/12 (GRFL).

Blåhake

Inga observationer gjordes under våren, däremot 3 rastande fåglar under höststräcket, vilket
får anses som godkänt av den här skulkiga arten; 1 ex Håstad 9-16/9 (HC), 1 ex Kristianstad
10/9 (EAN) och 1 ex Bromölla 1/10 (Jonas
Engzell).

Svart rödstjärt

Vinterfynd: 1 ex Åhus hamn 6/1 (CNN,
GRFL).
Häckningstid: Inga rapporter har inkommit om
säkra häckningar men från följande lokaler har
häckningsindikationer noterats: Kristianstads
spårområde, Karpalundsdammarna, Nyboholms herrgård vid Önnestad, Ifö-verken, Lillö
borgruin, Rödaleds silos och Åhus hamn.
Kommentar: Rapporterna speglar med all säkerhet inte den häckande populationen i vårt
område.

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Tosteberga ängar 14/4 (Göran
Svahn), 1 ex Tosteberga ängar 15/4 (Anders
Björkèn), 1 hona Olseröd 30/4 (BSV) och 1
hane Herculesdammarna 11/5 (EVA, UJK).
Höstfynd: 1 ex Östra Hammaren 6/10 (HC),
1 hona Landön 27/10 (Patric Österblad), 1 ex
Rigeleje 4/11 (Sven Birkedal).
Kommentar: De flesta fynden av arten brukar
göras under vårsträcket, men 2012 blev det
ganska jämt fördelat. Första novemberfyndet
någonsin i vårt rapportområde. I Skåne finns
det bara en handfull senare fynd i nov/dec.

Björktrast

Stor flock: Den största ansamlingen av björktrast gjordes i Bromölla samhälle med 1 575
ex 26/10 (LNI).

Taltrast

Vinterfynd: Två vinterfynd rapporterades från
kustlokaler; 1 ex Revhaken 4/2 (CNN) och 1
ex Tosteberga ängar 23/2 (UTO).
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Vinterfynd: Fynd från åtta olika lokaler; 1 ex
Egna Hem 2/1 (GRFL), 1 ex Nabben Ivö 14/1
(LNI), 6 ex Hammarspynt 3-5/2 (CNN, JLR),
2 ex Torsebro 6/2 (LNI), 1 ex Bäckaskogs slott
7/2 (NWA), 3 ex Ekenabben 10-13/2 (CNN,
LNI), 1 ex Ivetofta kyrka 11/2 (HWL), 1 ex
Åhus hamn 13/2 (Sven-Ola Nilsson), 12 ex
Tosteberga fält 23/2 (Ewert Nilsson).
Decemberfynd: Det sista fyndet för året gjordes i Olseröd av en förbiflygande rödvingetrast
2/12 (THL).

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Furuboda 1/1 (GAR), 1 ex
Klödrekurra vid Vittskövle 1/1 (Charlotte
Wigermo, Åke Svensson), 1 ex Borrestad 7/1
(EVA), 1 ex Vanneberga plurra 28/1 (NWA),
2 ex Sjödala, Oppmannasjön 19/2 (HC), 2
ex Borrestad 23/2 (Kaj Örjan Svahn, Janne
Dahlèn), 1 ex Rickarum 26/2 (Suzanne Schlyter) och 1 ex Kärrdala vid Önnestad 26/2 (August Thomasson, Bengt Hansson).
Stor flock: Enda större antal var 55 ex rastande
Östra Hammaren 6/10 (HC).
Höstfenologi: Årets sista observation var 1 ex
Degeberga 1/12 (THL).

Kommentar: Sammanlagt 5 olika sjungande
hanar är en av de högsta årssummorna under
2000-talet. Under de senaste 30 åren ligger de
högsta årssummorna på 8 ex.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 10 ex från Bromölla till norr
om Kristianstad, 31 ex Råbelövssjön-Isternäset, 13 ex runt Hammarsjön, 11 ex Egeside
med omnejd, 11 ex Äspet-Maglehem.
Kommentar: Sammanlagt 76 ex motsvarar de
två senaste årens antal, vilket indikerar en relativt stabil population. Dock var 2010 års siffra
159 ex. Troligtvis rapporteras inte sjungande
kärrsångare lika flitigt varje år och årets 76 ex
är med stor sannolikhet en rejäl underskattning
av den häckande populationen.

Trastsångare

1 ex Herculesdammarna 17/5 (Gabriella R Andersson, Håkan Müller).
Kommentar: Detta var sjätte året i rad som arten sågs i vårt område.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Rödvingetrast

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Nymölla, 1 ex Tosteberga ängar, 14 ex Råbelövssjön-Isternäset, 21
ex runt Hammarsjön, 3 ex Äspet-Yngsjö, 10
ex Egesideområdet, 1 ex Nockarpsdammen,
Äsphult.
Kommentar: Sammanlagt 51 ex är en förbättring från 2011 och beskriver troligtvis en stabil
population.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Åhus 24/5 (Tobias
Christoffersson), 1 ex Östra Hammaren 26/5
(Ulf Sjölin), 1-2 ex Näsby Gård 30/5-13/7
(Anders Malmström m fl) och 1 ex Naturum
10-13/6 (Evert Valfridsson, Roine Strandberg,
m fl).
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Lundsångare

Lundsångare

1 ex Vannebergaholmsfuret 26/5- 5/6 (HC,
Sven Birkedal, BSV, m fl).
Kommentar: Det var 10 år sedan den senaste
observationen (Kyrkogården, Kristianstad).
11 observationer är gjorda sedan 1980 med 5

obsar på 1980-talet, 4 obsar på 1990-talet och
enbart 2 obsar på 2000-talet. Majoriteten av
fåglarna har påträffats 23/5-10/6 under artens
vårsträck. Ett kuriosum är att samme observatör (HC) rapporterade arten från samma lokal
30/5 1988!

Brandkronad kungsfågel

Vårfynd: 1 ex 19-22/4 Friseboda (BSV) och 1
ex 30/4 Juleboda (BSV).
Höstfynd: 1 ex 10/10 Norra Åsum (UTO).
Kommentar: Arten har varit årlig i vårt område
sedan 2001, förutom 2005 då inga fynd gjordes.

Mindre flugsnappare

Vårfynd: 1 ex Vannebergholmsfuret 25/9 (Patrik Österblad).
Kommentar: Arten är inte årlig i vårt område.
Under 2000-talet saknas fynd för fyra av åren.

Skäggmes

Stjärtmes

Varje år görs enstaka observationer av den
kontinentala rasen europaeus. År 2012 blev
inget undantag; 1 ex Ekestad 28/10 (HC).
Kommentar: Majoriteten av de tidigare fynden
är gjorda i området kring Råbelövssjön.

Talltita

Häckningstid: Under häckningstid (mars-maj)
noterades 13 ex på tio olika lokaler jämfört
med 13 ex på åtta lokaler 2011.
Fynd utanför de nordliga skogarna: 2 ex Vannebergaholmsfuret (GRFL), 2 ex KungagårFoto: Hans Cronert

Vinterfynd: 2 ex Råbelövssjön 8/1 (UTO).
Vårfynd: 1-3 ex Herculesdammarna 31/3-17/4
(ARLA, BSV, JWE, RSG, THL).
Sommarfynd: 2 ex Herculesdammarna 9/6

(Anita Persson, Kent-Ove Hvass), 10 ex Yngsjö sjön 8/7 (Ragnar Hall), 1 ex (1K) Yngsjö
sjön 1/8 (UJK), 2 ex (1K) Ivösjön, Gualöv 2/8
(LNI).
Höstfynd: 3 ex Yngsjö sjön 15/9 (GRFL), 2 ex
Råbelövssjön 27/10 (HC) och 3 ex Råbelövssjön 19/11 (JLR).
Kommentar: Yngsjösjön, Herculesviken/dammarna och Råbelövssjön är huvudlokalerna i
rapportområdet. Vassarna utanför Gualöv är
tillräckligt stora för att kunna hysa en liten population, vilket bör undersökas närmare.

Stjärtmes kontinentala rasen europaeus.
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den, Vanneberga 3/1 (Erik F Nordberg, Ronnie
Nederfelt), 1 ex Trolle-Ljungby 7/10 (HC), 1
ex Östra Hammaren 20/2 (LNI), 2 ex Lunkeskog, Norra Strö 28/11 (HWQ), 2 ex Ekestad
3/3 (HC), 1 ex Lyngsjö 3/3 (UJK), 1 ex Östra
Sönnarslöv 24/4 (EVA, UJK), 4 ex Klödrekurra, Vittskövle 1/1 (Charlotte Wigermo, Åke
Svensson), 2 ex Borrestad 13/3 (EVA, UJK),
1 ex Juleboda 7/4 (Kent Davidsson, Åsa Nilsson) 1 ex Friseboda 11/4 (Björn Björnsson), 1
ex Flensma, Huaröd 20/5 (Johan Frölinghaus),
2 ex Vebäck, Huaröd 20/5 (Anders Jönsson)
och 1 ex Tolseröd, Huaröd 21/5 (Johan Niss).
Kommentar: Det större antalet observationer
utanför de nordliga skogarna får bedömas som
en trend med ökning från sex olika lokaler
2010 till tio stycken 2012.

Pungmes

Sommargylling

Sjungande fåglar: (redovisade från nordost till
sydväst) 1 ex Landön 13/5 (HC), 1 ex Vanneberga furu 26/5 (GRFL, HC), 2 ex Kjugekull
17/6 (US), 1 ex Norra Strö 5/6 (Jens Morin),
1 ex Härlövs ängar 14/5 (Richard Pettersson), 1 ex Pulken 20/6 (CCT), 2 ex Egeside
10/5 (BSV, JWE), 3 ex Prästlönebostaden 9/5
(ARLA, Christer Wendeler), 5 ex Vittskövle
mosse 4/6 (HWL, RSG) och 3 ex Kumlan 7/7
(JWE),
Foto: Hans Cronert

Häckningsfynd: 5 pulli Lillöområdet 19/6, 6
pulli Härlövs ängar 19/6, 7+2 pulli utfyllnadsområdet Härlöv 13/7, 4 pulli Rinkaby ängar
19/6, 6 pulli Herculesdammarna 19/6 (Olof
Persson, Peter Öhrström).

Övriga fynd under häckningstid: 1 ex sydöstra
delen av Hammarsjön 6/7 (RSG).
Kommentar: Antalet påträffade häckningar
i år är 6 stycken jämfört med 12 bon 2012.
Nämnas skall att ytterligare tre bon påträffades med rester av häckning men där ungarna
hunnit lämna boet, vilket till stor del förklarar
skillnaden. Antalet ringmärkta ungar stannade
vid 30 ex i år jämfört med 50 ex 2011. Liksom tidigare är utbredningen koncentrerad till
Karpalund-Härlöv-Hercules-Rinkaby.

Pungmes

58 Spoven

Övriga observationer: 1 ex Rigeleje 4/8 (UGS).
Kommentarer: 18 ex från 11 olika lokaler är
en halvering av både antalet sjungande fåglar
och antalet lokaler jämfört med 2011. Detta
kan innebära att expansionen bytts till en reduktion. Kommande års resultat blir mycket
intressanta att följa.

Varfågel

Vinterfynd: Varfåglar rapporterades under
perioden januari-februari från ett stort antal
lokaler. På fyra av lokalerna var observationerna så frekventa att det med säkerhet var
fråga om etablerade vinterrevir; 1 ex Äspet
2/1 och därefter regelbundet vinterperioden
ut (BSV, CNN, THL m fl), 1 ex Isternäset 5/1
och därefter vid enstaka tillfällen perioden ut
(Lina Jansson, Elin Wetterlöf, EVA, m fl), 1
ex Miklagård 6/1 (CNN) och 25/1 (Sven-Ola
Nilsson) samt 1 ex Pulken 28/1 (GRFL), 4/2
(Lasse Sunnerstig) och därefter perioden ut
(THL, ARLA).
Enstaka obsar gjordes på följande lokaler: 1
ex Kälkestad 3-5/1 (HC, UTO), 1 ex Olseröds
sommarby 6-17/1 (GRFL, UJK), 1 ex TrolleLjungby mosse 7/1 (NWA), 1 ex Köpinge
ängar 8/1 (UTO), 1 ex Barum 8/1 (GÖFL), 1
ex Tosteberga ängar 21/1 (Rickard Petersson);
1 ex Mamölla, Hörröd 29/1 (GÖFL); 1 ex Vaijlö, Oretorpet 1/2 och 8/2 (Christopher Martinsen); 1 ex Lyngsjö 4/2 (Anita Ljungström);
1 ex Köle, Åhus kärr 12/2 (Anders Svenson);
1 ex Gropahålet 12/2 (THL); 1 ex Ekenabben
14/2 (Johan Niss), 18/2 och 26/2 (CNN); 1
ex Hammaren, Rinkaby skjutfält 19/2 (Björn
Herrlund) 20/2 och 26/2 (LNI); 1 ex Bökestad
sågmölla 24/2 (Johan Falk); 1 ex Dala, Landön
27/2 (CNN); 1 ex Åsums ängar 29/2 (EVA)
samt slutligen 1 ex Gyetorpskärret, Tosteberga
29/2 (CNN).
Decemberfynd: Under månaden noterades 6 ex
på lika många platser: 1 ex Blackan, Isternäset 13/12 (RSG); 1 ex Tosteberga ängar 14/12
(THL) och 29/12 (NWA); 1 ex Tolebäcken
19/12 (GAR) och 28/12 (LNI), 1 ex Änga-

gårdsvägen 19/12 (GAR); 1 ex Hommentorp,
Tollarp 27/12 (JLR) och 1 ex Ekestad 29/12
(GAR, Bo Settergren).

Nötkråka

Under året gjordes 34 noteringar av tillsammans 42 fåglar, varav en notering, 1 ex Sibbarp, Näsum 3/9 (Leif Carlsson) avser Bromölla kommun. Övriga observationer är från
Kristianstads kommun varav samtliga utom
två är från norra kommunhalvan. Dessa två är
1 ex Maltesholm 18/8 (EVA) och 1 ex Olseröd
6/10 (THL).
Vinterfynd: 1 ex Flackarp, Ekestad 9/1 (Sven
Svensson) och 1 ex Skräddaretorpet, Bäen
31/1 (GÖFL). Ett tidigt vårfynd är noterat; 1
ex Örsnäs, Immeln 3/3 (GÖFL).
Möjliga häckningar: Fyra rapporter, samtliga från nordligaste kommundelen, indikerar
häckning; 1 ex Fuglabacken, Raslången 10/5
(GÖFL); 1 ex Målen, Bäen 13/5 (GÖFL); 1
ex Odersberga, Bäen 30/5 (GÖFL) samt 1 ex
Ekestad, Råbelövssjön 9/6 (Sven Svensson).
Från sensommaren och framåt gjordes noteringar på följande lokaler (i samtliga fall 1 ex
om inget annat sägs); Håstad, Rinkaby skjutfält, Västerviksnäs, Mjönäs, Ekestad (4 ex),
Åhus, Kjugekull, Hovby ängar, Norra Åsum,
Österlöv (2 ex), Arkelstorp, Bjärlöv, Lunkeskog vid Norra Ströö och 1-2 ex vid flera tillfällen vid Glasbruket, Bökestad.
Helhetsbedömning: Antalet observationer och
observerade fåglar är något högre än senaste
åren. Även om inga häckningar noteras, så kan
ändå konstateras att nötkråka hörs och ses året
runt i trakten av Ekestad och i skogarna norr
om Arkelstorp, vilket är en klar indikering på
att här finns stabila nötkråkerevir.

Kaja

Mycket stora antal: Intresset för att uppskatta
storleken på de stora kajflockarna verkar vara
något svalt trots att tusentals kajor regelbundet övernattar under senhöstarna inne i Kristianstad. Några noteringar finns dock; 2 500
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ex Österäng, Kristianstad 23/10 (UTO); 1 500
ex Ekenabben 11/11 (JLR), 10 000 ex Hovby,
Hammarsjön 30/11 (GRFL) samt 1 000 ex
Borrestad 1/12 (UJK, EVA).

Råka

Häckningar: På två preciserade lokaler har
häckningar/kolonier noterats; 10 par Tivoliparken, Kristianstad 4/5 (EVA) och 60 par vid
kyrkan, Huaröd 29/4 (ARLA). Dessa få noteringar ger långt ifrån en rättvisande bild av
råkans häckningsförekomst i rapportområdet.
Stora antal: Ett fåtal större flockar rapporterades; 100 ex Vä 25/7 (Bertil Brånin), 400 ex
Långebro, Kristianstad 24/10 (UTO) och 100
ex Borrestad 1/12 (UJK, EVA).

Korp

Stare

Vinterfynd: Betydligt fler observationer och
individer än föregående vinter. Sammanlagt
gjordes 32 noteringar från 20-talet platser. Som
mest sågs 30 ex Sjögård, Yngsjö 3/1 (GAR)
och 26/2 (THL); 20 ex Kälkestad, Oppmannasjön 5/1 (UTO); 20 ex Köpinge ängar 14/1
(CNN), 20 ex Norra Åsumtornet 15/1 (NWA),
28 ex Vannebergaholmen 31/1 (UTO) och 20
ex Miklagård 24/2 (ARLA).
Stora flockar: En riktigt stor vårflock noterades; 1 000 ex Pulken 26/3 (UJK, Christer Ahlqvist). Annars var det som vanligt efter häckningsbestyren som de riktigt stora flockarna
sågs. Imponerande 9 500 ex som flög in för
övernattning i Råbelövssjöns stora vassar 27/6
(GRFL) blev årets största ansamling. I övrigt
sågs fyrsiffriga antal vid fyra tillfällen på två
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Häckningar: Endast från två lokaler rapporterades det om säker häckning; 2 ex Borrestad
5/3 (ARLA) och 3 ex Råbelöv 26/5 (Staffan
Nilsson) samt ytterligare en sannolik häckning
med 2 ex Bäckaskogs slott 13/5 (UTO). Detta
speglar givetvis inte den reella häckande popu-

lationen i rapportområdet.
Stora antal: Som mest noterades 30 ex Vittskövle sågverk 8/1 (JLR), 20 ex Tosteberga
bodar 25/1 (Håkan Hallander) och 20 ex Yngsjö kapell 21/12 (UJK, EVA).

Ung Stare
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lokaler; 4 000 ex Håslövs ängar 5/7 (GRFL), 1
600 ex på samma lokal 1/10 (UJK, EVA) och
1 000 ex 21/10 (GRFL). Dessutom passerade 2
100 ex Pulken 10/10 (CCT).
Decemberfynd: Arten rapporterades från sex
lokaler. Mer än ett ex sågs på tre av dessa; 5 ex
Nygård, Gyetorp 5/12 (NWA); 2 ex Skånegatan, Bromölla 18/12 (NWA) samt 3 ex Österlövshus 25/12 (HC).

Bergfink

Rosenstare

Sjungande fåglar och häckningar: 4 ex Furuboda kursgård 11/4-7/8 (Anders Carlberg,
ARLA m fl), 1 ex Friseboda 15/4 (Johannes
Tallrot) och 30/6 (THL). Enstaka noteringar av
sjungande fåglar gjordes med 1 ex Åhus hamn
25/4 (Lennart Hermansson), 1 ex Tosteberga
ängar 26/4 (Harry Bergman), 1 ex Nyehusen,
Yngsjö 1/5 (Lars Peterson, Anita Ericson), 3
ex Åhusgården, Äspet 10/5 (Ingvar Jansson,
Jan Sjöstedt), 1 ex Östra Täppet 24/6 (Anders
Hallengren), 1 ex Rigeleje 6/7 (UGS) och 1 ex
Stockaboden, Furuboda 30/7 (GRFL).
Helhetsbedömning: Fyndbilden likartad med
föregående år, vilket inger en förhoppning om
att artens tillbakagång nu bromsats upp.

För femte året i rad - och som sjunde fyndet
totalt sedan rapporteringen började 1976 – noterades rosenstare i vårt område. Till skillnad
från tidigare år, då det handlat om årsungar
som dykt upp på hösten, var det denna gång
en adult fågel. Fågeln upptäcktes i en villaträdgård i Balsby under förmiddagen och sågs senare ta nattkvist tillsammans med starar i vassarna i södra delen av Råbelövssjön 27/6 (Bo
Olsson, GRFL).
Kommentar: Rosenstaren har en ostlig häckningsutbredning som tangerar de östra delarna
av Europa. Den ses numera årligen i Sverige med enstaka individer. Helt dominerande
bland fynden är årsungar som flugit fel under
sensommar/höst. Men en och annan adult rosenstare tar sig hit, oftast, som i detta fall, under sommartid.

Gråsparv

Stora antal: Noterades från samma lokal vid ett
par tillfällen med som mest 45 ex Åhus hamn
3/9 (Carl Jyker).

Bofink

Stora flockar: Inga riktigt stora rastande flockar
noterades under året. Vid tre tillfällen noterades 1 000 ex eller fler sträckande; 1 000 ex
Rinkaby skjutfält 8/9 (HC), 22 300 ex samma
lokal 23/9 (GRFL) och 3 000 ex Östra Ljungby
7/10 (HC).

Stora flockar: Ett antal tusenhövdade flockar
räknades in under vintern; 5 000 ex Helmershus 21/1 (HC), som mest 55 000 ex Borrestad
5/2 och 8/2 (UJK, Christer Ahlqvist) och 10
000 ex Olseröds sommarby 16/2 (Johan Niss).
Enda stora höstflocken var 5 000 ex Olseröd
6/10 (THL).

Gulhämpling

Grönfink

Stor flock: 120 ex Äspet 7/12 (HWQ).

Steglits

Vinterfynd: 15 ex Högskolan 8/1 (Kim Arehov), 15 ex Tolebäck 28/1 (GRFL), 27 ex Kolhögarna, Åhus 31/1 (JLR) och på samma lokal
20 ex 9/2 (Sven-Ola Nilsson). Dessutom 1-8
ex under vintern på 11 andra lokaler. I december gjordes fyra noteringar; 3 ex Egeside gamla
boställe 21/12 (UJK, EVA), 2 ex Tosteberga
bodar 21/12 (HWL), 3 ex Everöd 21/12 (Anki
Bünker) och slutligen 5 ex Balsby 28/12 (LNI).
Stora flockar: 75 ex Isternäset 5/9 (EVA), 75
ex Edenryd 5/9 (LNI), 60 ex Östra Hammaren
7/9 (RSG) och 50 ex Näsby fält 11/9 (UTO).
Dessutom räknades 84 ex sträckande Rinkaby
skjutfält 9/9 (GRFL).
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Grönsiska

Vinterhämpling

Sommarfynd: 13 observationer av drygt 30 ex
gjordes under maj, en obs av 2 ex i juni.
Stora flockar: Vid två tillfällen noterades höga
antal sträckande grönsiskor; 500 ex Rinkaby
skjutfält 9/9 (GRFL) och 875 ex samma lokal
23/9 (GRFL). De största födosökande flockarna sågs även de på en och samma lokal; 125 ex
11/10 och 300 ex 21/10 Strandvägen, Ivetofta
(LNI).

Stora flockar: Flockar på 10 - 50 ex noterades
på flera lokaler under perioden januari - april.
Större flockar var 150 ex Kärrdala, Önnestad
10/1 (HWQ), 61 ex Lyckeboda, Tosteberga
20/2 (LNI) och 75 ex Kärrdala, Önnestad 26/2
(August Thomasson, Bengt Hansson). Även
under perioden oktober - december gjordes
flera observationer av flockar på upp till 50 ex.
Endast två flockar var större, 55 ex Vannebergaholmen 27/10 (Patrik Österblad) och 60 ex
Åhus kärr 24/12 (Peter Berglin).

Hämpling

Gråsiska

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vinterfynd: 1 ex Vinnö ängar 6/1 (Lennart
Björkqvist), 1 ex Önnestad 15/1 (ARLA),
7 ex Isgrannatorp, Karpalund 26/2 (August
Thomasson, Bengt Hansson) och hela 75 ex
Kärrdala, Önnestad 26/2 (August Thomasson,
Bengt Hansson).
Stora antal: Flockar på tresiffriga antal sågs
med 150 ex Vinnö ängar 6/3 (HWQ), 110 ex
Tosteberga bodar 16/8 (Sven Svensson), 100
ex Maglehem 4/9 (Lasse Sunnerstig), 100 ex
Härnestad 9/9 (EVA) och som mest 175 ex
Hörlyckan, Olseröd 11/10 (UJK, EVA).

Stora flockar: Under januari gjordes tre obsar av större flockar, samtliga märkligt nog
på samma dag, den 25/1; 40 ex Vinnö ängar
(HWQ), 150 ex Tosteberga (Håkan Hallander)
och 75 ex Flackarp, Ekestad (LNI).
Sommarfynd/möjliga häckningar: 1 ex Isternäset 20/5 (GRFL), 1 ex Pulken 20/6 (CCT), 1
ex Naturum, Kristianstad 26/6 (Björn och Eva
Klevemark); 1 ex Åsumallet, Hammarsjön
21/6 (HC); 1 ex Kanalhusspången 3/7 (JLR)
och slutligen 8 ex Linnérundan, Isternäset 22/7
(UJK).
Kommentar: Samtliga observationer, sånär
som på två av de sjungande individerna, gjordes inom det område som ingår i Linnérundan.
Är det så illa att gråsiska bara har detta begränsade häckningsområde kvar i hela rapportområdet? Hur ser det ut på övriga lämpliga lokaler
från Araslövsjön ner till Gropahålet?

Bändelkorsnäbb

Hämpling
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Med den invasion av bändelkorsnäbb som
skedde under hösten 2011 var det upplagt för
goda observationsmöjligheter även i början av
detta år. Frågan var snarast hur länge de skulle
dröja sig kvar i vårt område.
Samtliga observationer: 29 ex Arkelstorp 1/1
(UTO), 10-60 ex i området Hammarspynt/
Hammarslundsvallen 5-15/1 (BSV, CNN, JLR
m fl), 25 ex Balsberget 14/2 (NWA) var de
större flockar som sågs. Övriga obsar gjordes

på följande platser: 4 ex Prästallésnärjet, Kristianstad 2/1 (Emil Andersson); 7 ex Landön
3/1 (FRY), 2 ex Torsebrotornet, Gummastorpasjön 3/1 (GRFL); 3 ex Borrestad 7/1 (UJK,
Christer Ahlqvist), 1 ex Olseröd 9/1 (THL), 1
ex Tollarp 13/1 (UJK, EVA) samt 2 ex förbiflygande Borrestad 22/3 (Kaj Örjan Svahn),
vilket också blev sista observationen för året.
Kommentar: Den största kända invasionen
någonsin av bändelkorsnäbb i rapportområdet inleddes och kulminerade hösten 2011 och
avslutades med 2012 års marsnotering. Det
kan gå många år mellan bändelkorsnäbbarnas
besök och senast det inträffade var säsongen
2009/10 med enstaka exemplar. Säsongen
2002/03 berördes vi också av en invasion och
många fåglar sågs. Enstaka äldre observationer finns från 10 av åren 1970-2000.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Föregående års invasionsartade uppträdande hade bedarrat avsevärt
2012 och betydligt färre observationer gjordes
än på flera år. Totalt 40 observationstillfällen
från 30-talet lokaler noterades. Flockar i tvåsiffriga antal var: 15 ex Branthalla, Bromölla
16/1 (LNI); 20 ex Önnestad 12/2 (ARLA),
10 ex Degeberga 12/2 (BSV), 10 ex inklusive
årsungar vid Bäen 17/5 (GRFL), 10 ex samma
lokal 28/5 (RSG), 25 ex Skånegatan, Bromölla 6/6 (NWA) samt 17 ex Maltesholm 10/10
(UJK). Endast fem observationer gjordes i oktober, två i november och ingen i december.

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: Inga noterade observationer gjordes de första fyra månaderna. Därefter sågs större korsnäbb sporadiskt med 5 ex
Fjälkinge backe 13/5 (POK), 4 ex Bäen 28/5
(RSG), 1 ex Rigeleje 13/7 (UGS), 4 ex Rinkaby skjutfält 9/8 (JLR), 3 ex samma lokal 27/8
(RSG), och årets högsta siffra, 21 ex samma
lokal 23/9 (GRFL, HC, UJK). Sista observationen var 3 ex Friseboda 21/10 (THL).

Rosenfink

Sommarfynd: Rapporter från fyra lokaler inkom som antyder att det kan ha rört sig om
häckande fåglar; 1-3 ex under perioden 15/520/7 Pulken (THL, BSV, CCT m fl), 1-2 ex
17/5-22/7 Tolebäck (Lars-Erik Jönsson, HC,
Ewert Nilsson m fl), 1 ex Egeside gamla boställe 23/5-10/6 (Christer Wendeler, Per Sjöstrand,
UJK), 1 ex Tosteberga ängar 27/5 (RSG) och
samma lokal 12/6 (UJK). Enstaka noteringar
var 1 ex Herculesdammarna 17/5 (EVA), 1 ex
Skräbeåns mynning, Bromölla 2/6 (NWA),
2 ex 1,5 km S. Yngsjö 8/6 (HC), 1 ex Hammarspynt 11/6 (JLR), 1 ex Kanalhusspången,
Kristianstad 16/6 (Gunilla Edvardsson) och 1
ex Södra Björket 22/6 (JLR).
Helhetsbedömning: Det ser tyvärr ut som om
rosenfinken fortsätter att minska både till antal
(sjungande fåglar) såväl som antalet lokaler,
detta trots att det verkar finnas gott om goda
häckningslokaler i vårt område.

Domherre

Stora antal: 32 ex 17/1 Övarp, Norra Strö (Lars
Åkerman) var årets i särklass största flock.

Stenknäck

Stora flockar: 50 ex Arkelstorp 5/2 (UTO), 75
ex Olseröd 18/2 (THL), 20 ex Borrestad 18/7
(UGS) och 35 ex str S Rinkaby skjutfält 23/9
(GRFL, HC).

Lappsparv

Endast ett fynd gjordes under året; 1 ex Äspet
26/3 (THL, JLR, BSV m fl).
Kommentar: Det är rimligt att anta att lappsparven är årligt förekommande i rapportområdet. Trots ökande skådaraktivitet och flitigare rapportering, ser det av statistiken att döma
ut som det är en art man stöter på slumpartat.
Även om antalet årliga fynd numera normalt
bara ligger runt en dryg handfull, så är det anmärkningsvärt att bara ett fynd gjordes under
2012. Sedan 1991 har lappsparv setts alla år
utom tre (1995, 1999 och 2000). Vanligaste
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Snösparv

Vinter- och vårfynd: Inga fynd gjordes under
vintern, samtliga vårfynd gjordes i mars; 1 ex
Äspet 4/3 (BSV), 2 ex Äspet 6/3 (GÖFL), 5
ex Miklagård 11/3 (LNI), 1 ex Gualöv 14/3
(NWA), 1 ex Håslövs ängar 22/3 (Björn Alfer),
1 ex Äspet 23/3 (Monica och Karin Malmberg)
och 3 ex Håslövs ängar 23/3 (CNN).
Höst- och decemberfynd: Under oktober sågs
snösparv i Äspet med som mest 7 ex 24/10,
27/10 och 30/10 (Leif Östman, Kersti Östman,
GRFL, CCT), däremellan med 1-3 ex (THL,
UJK m fl). Högsta noteringen för året utgjordes av 16 ex på Trueskär, Landöskärgården
31/10 (NWA). Novemberfynden fördelade sig
på sju lokaler; 3 ex Äspet 2/11 (HWL, JLR), 1
ex Juleboda 4/11 (GRFL), 6 ex Fårabäck 6/11
(CNN), 2 ex Kolhögarna, Åhus 7/11 (SvenOla Nilsson); 1 ex Juleboda 10/11 (GRFL),
1 ex Kärrdala, Önnestad 14/11 (HWQ); 1 ex
Nyagrop 16/11 (THL) och 1 ex Karsholms
gods 17/11 (JLR). Decemberfynden utgjordes
av 25-talet individer fördelade på fem lokaler;
2 ex Äspet 1/12 (GRFL), 9 ex östra Hammaren, Rinkabyfältet 8/12 (NWA), 2 ex Horna
gård, Svarta sjö 15/12 (CNN); 1 ex Äspet
20/12 (HWL), 1 ex Ågatan 18, Bromölla 22/12
(Jonas Engzell); 11 ex Håslövs ängar 28/12
(CCT) och slutligen, årets sista obs, 9 ex Håslövs ängar 30/12 (Markus Forslund).
Kommentar: Att det helt saknas observationer
under januari och februari är ovanligt. Senast
det inträffade var 2007 och före dess får man
gå tillbaka till 1970-talet. Kanske kan den snörika och bistra vintern ha spelat in.

Gulsparv

Stora flockar: Några vinterflockar på 100 ex
eller fler noterades; 125 ex Nabben, Ivön 14/1
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(LNI), minst 100 ex Åhus kärr 4/2, 8/2 och
16/2 (Lasse Sunnerstig, UJK, Christer Ahlquist, CNN och RSG) och 130 ex Kälkestads
gård, Ekestad 6/2 (Sven Svensson). I december var det åter dags för ett par stora ansamlingar; 400 ex Österlia, Degeberga 7/12 (THL)
och 120 ex Åhus kärr 22/12 (HWL).
Foto: Linda Niklasson

fyndbilden är 0-3 ex på våren, medan däremot
höstfynden har varierat från ett par exemplar
upp till tvåsiffrigt, vanligen runt 5 ex. Maxsiffran för hösten under de sista tio åren är 12 ex
2003.

Snösparv

Sävsparv

Vinterfynd: Totalt 9 ex fördelade på sju lokaler
sågs under årets första två månader; 1 ex Karpalundsdammarna 3/1 (UTO), 1 ex Kälkestad,
Ekestad (UTO); 1 ex Söderäng 7/1 (GRFL)
och 10/2 (JLR), 1 ex Råbelövssjöns utlopp 8/1
(UTO), utökat till 2 ex på samma lokal 16/1
(JLR), 2 ex Karsholms gods 19/2 (HC), 1 ex
Kärrdala Önnestad 26/2 (August Thomasson,
Bengt Hansson) samt 1 ex Ekenabben 21/2
(RSG). I december sågs 4 ex sågs på tre lokaler; 1 ex Äspet 1/12 (GRFL), 2 ex Yngsjö
kapell 22/12 (CNN) och slutligen 1 ex Balsby
28/12 (LNI).
Kommentar: År 2011 gjordes endast ett fynd

under perioden januari-februari medan det
gjordes fem decemberfynd. Även om det kan
skilja en del mellan olika år så är ändå ett faktum att vi trots idogt skådande och flitigt rap-

porterande, även under vintermånaderna, inte
noterar så värst många exemplar. Förmodligen
innebär det att arten faktiskt är en sparsam
övervintrare hos oss.

Rapportörsförkortningar:
ARLA
BSV
CCT
CNN
CWE
EAN
EVA
FRY
GAR
GRFL
GÖFL
HC
HWL

Anders Larsson
Björn Svärd
Carl Christian Tofte
Christer Neideman
Christer Wendeler
Emil Andersson
Evert Valfridsson
Fredrik Ahlström
Göran Arstad
Greger Flyckt
Göran Flyckt
Hans Cronert
Håkan Wittzel

HWQ
JLR
JWE
LNI
NWA
POK
PON
RSG
THL
UGS
UJK
US
UTO

Håkan Winqvist
Jan Linder
Jan Wernerman
Linda Niklasson
Nils Waldemarsson
Per-Olof Kjellsson
Patrik Olofsson
Roine Strandberg
Thomas Lindblad
Ulf Gärdenfors
Ulf Jungbeck
Ulf Sjölin
Ulrika Tollgren

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna
om olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna 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.
Vår 2012
Datum
Årta
25.3
Vaktel
6.5
Bivråk
13.5
Brun glada
13.5
Brun kärrhök
20.3
Ängshök
22.4
Fiskgjuse
26.3
Lärkfalk
26.4
Småfläckig sumphöna 24.4
Skärfläcka
15.3
Mindre strandpipare 1.4
Större strandpipare 26.2
Småsnäppa
20.5
Mosnäppa
10.5
Spovsnäppa
30.4
Brushane *
26.2
Rödspov
17.3
Småspov
14.4
Svartsnäppa
25.4
Gluttsnäppa
7.4
Skogssnäppa *
22.3
Grönbena
13.4
Drillsnäppa
15.4

Lokal
Åsums ängar
Håslövs ängar
Oppmannasjön
Herculesviken
Viby äng
Olseröd
Äspet
Viby äng
Viby äng
Vannebergaholmen
Felix damm, Vä
Vannebergaholmen
Äspet
Takholmen
Äspet
Sjögård
Håslövs ängar
Håslövs ängar
Åby ängar
Pulken
Stora Ry, Borrestad
Vinnö ängar
Äspet

Observatör
Median 03-12
Carl Christian Tofte
17.3
Jan Linder, Evert V, Linda Niklasson 7.5
Evert Valfridsson
2.5
Axel Carlsson
11.4
Roine Strandberg
10.3
Thomas Lindblad
22.4
Thomas Lindblad
22.3
Roine Strandberg
16.4
Roine Strandberg
24.4
Nils Waldemarsson
11.3
Ulf Jungbeck, Christer Ahlquist
28.3
Fredrik Rydhagen
18.2
Jan Wernerman
7.5
Christer Neideman
29.4
Jan Linder, Hans Cronert
7.5
Thomas Lindblad m.fl.
20.3
Kim Arehov
22.3
Roine Strandberg
7.4
Roine Strandberg
30.3
Håkan Wittzell
4.4
Jan Dahlén
18.3
Björn Svärd, Håkan Winqvist
15.4
Richard Petersson
11.4
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Smalnäbbad simsnäppa 5.6

Äspet
Nyehusen
Äspet
Äspet
Rinkaby ängar
Vannebergaholmen
Äspet
Hercules dammar
Gyetorpskärret
Rigeleje
Lilles backe
Ivetofta, Bromölla
Herculesdammarna
Äspet resp Viby äng
Lerduvedungen
Gropahålet
Terraviken
Åsums ängar resp Herculesd.
Ekestad
Viby äng
Österlövshus
Herculesdammarna
Sånnarna resp Åsums ängar
Tosteberga ängar
Lerduvedungen
Åhus
Hovby ängar
Arkelstorp
Herculesdammarna
Näsby fält
Olseröd
Isternäset
Degeberga
N.Björket
Gyetorpskärret
Isternäset
Näsum
Arkelstorp
Karpalundsdammarna
Prästlönebostaden
Kjugekull
Fredrikdalsviken, Araslövssjön
Pulken, Egeside
Äspet
Håslövs ängar

Höst 2012
Datum
Årta
3.7
Vaktel *		
Bivråk
23.9
Brun glada *
11.8
Brun kärrhök
10.10
Ängshök
7.9
Fiskgjuse
24.9
Lärkfalk
23.9
Skärfläcka
9.9
Mindre strandpipare 8.9
Större strandpipare 9.10

Lokal
Observatör
Median 03-12
Pulken
Carl Christian Tofte
3.10
Inga fynd efter juli.		
16.9
Rinkaby skjultfält
Greger Flyckt, Ulf Jungbeck
13.10
Herculesdammarna
Ivar Tengklint
20.10
Håslövs ängar
Jan Linder
28.10
Tosteberga
Björn Björnsson
16.9
Hålsövs ängar
Roine Strandberg
20.10
Rinkaby skjultfält
Greger Flyckt, Ulf Jungbeck
14.10
Äspet
Anders Linus Larsson
13.11
Rinkaby skjutfält
Hans Cronert
15.9
Äspet
Wictoria Wadman
7.11

Kustlabb
Skräntärna
Kentsk tärna *
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Gök
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Gulärla
Sidensvans **
Näktergal
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Grönsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare
Mindre flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Vinterhämpling
Rosenfink
Lappsparv
Snösparv
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26.5
26.3
26.3
14.4
15.4
14.4
6.5
27.4
20.5
30.4
22.4
20.4
14.4
15.4
1.5
14.4
17.4
11.4
3.5
15.4
21.4
27.3
14.4
6.5
24.5
26.4
15.5
6.5
3.5
25.4
29.4
6.5
18.4
12.4
2.5
18.6
25.4
27.3
9.5
5.5
9.4
15.5
26.3
23.3

Leif Östman, Kersti Östman
Liselotte Andersson
Thomas Lindblad
Thomas Lindblad
Roine Strandberg
Evert Valfridsson m fl
Ewert Nilsson
Nils Waldemarsson
Nils Waldemarsson
Ulf Gärdenfors
Nils Waldemarsson
Linda Niklasson
Jan Linder
Ewert Nilsson resp Greger Flyckt
Jerker Jansson, Kim Arehov
Anders Linus Larsson
Linda Niklasson
Roine Strandberg resp Thomas L
Sven Svensson
Nils Waldemarsson
Hans Cronert
Thomas Lindblad, Ulf Sjölin
Björn Svärd resp Thomas Lindblad
Göran Svahn
Christer Neideman
Tobias Christoffersson
Roine Strandberg
Ulrika Tollgren
Sven Jönsson
Jan Linder
Thomas Lindblad
Jan Linder
Fredrik Rydhagen
Roine Strandberg
Christer Neideman
Kent O Andersson
Torgny Svensson
Ulrika Tollgren
Anders Larsson, August Thomasson
Anders Larsson, Christer Wendeler
Evert Valfridsson
Christer Neideman
Thomas Lindblad
Thomas Lindblad mfl
Christer Neideman

24.5
28.3
1.4
16.3
3.4
5.4
10.4
25.4
27.4
7.5
29.4
16.4
12.4
1.4
9.4
25.4
10.4
17.4
5.5
28.4
11.4
18.4
28.3
4.4
25.4
20.5
19.4
8.5
24.4
4.5
16.4
25.4
1.5
18.4
7.4
2.5
14.5
16.4
3.4
9.5
30.4
29.4
9.5
29.4
3.4

Småsnäppa
Mosnäppa
Spovsnäppa
Myrsnäppa
Brushane
Dubbelbeckasin
Småspov
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Skogssnäppa
Grönbena
Drillsnäppa
Kustlabb
Skräntärna
Kentsk tärna
Fisktärna
Silvertärna
Småtärna
Svarttärna
Gök
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Rödstrupig piplärka
Gulärla
Sidensvans
Näktergal
Blåhake
Rödstjärt
Buskskvätta
Stenskvätta
Ringtrast
Gräshoppsångare
Flodsångare
Sävsångare
Kärrsångare
Rörsångare
Härmsångare
Höksångare
Ärtsångare
Törnsångare
Trädgårdssångare
Grönsångare
Lövsångare
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Pungmes
Sommargylling
Törnskata
Vinterhämpling
Rosenfink
Snösparv

7.10
9.9
4.10
1.9
3.10
28.9
29.8
24.9
3.11
18.8
8.9
8.9
24.9
2.9
27.10
14.10
27.9
25.8
2.8
14.9
15.8
19.8
23.9
7.10
19.10
7.10
10.8
5.10
21.10
28.10
23.10
1.8
1.10
27.9
9.10
10.10
4.11
30.7
13.7
28.7
19.7
27.9
9.8
3.9
10.9
9.9
25.9
27.7
7.10
14.10
17.8
16.9
22.8
2.10
17.10
22.7
24.10

Äspet
Äspet
Äspet
Äspet
Isternäset
Pulken
Äspet
Håslövs ängar
Vannebergaholmen
Äspet
Äspet
Äspet
Juleboda
Äspet
Friseboda
Glansaboden
Friseboda
Friseboda
Hercules dammar
Allarp, Levrasjön
Pestbacken, Gualöv
Friseboda
Kumlan
Isternäset
Friseboda
Vannebergaholmen
Stockaboden
Hammarspynt
Håslövs ängar
Äspet
Bromölla järnvägsstation
Juleboda
Bromölla
Håslövs ängar
Håslövs ängar
Hovby ängar
Rigeleje
Egeside
Näsby gård
Gummastorpasjön
Isternäset
Håslövs ängar
Äspet
Håslövs ängar
Isternäset
Pulken
N.Björket
Äspet
Vannebergaholmen
Vannebergaholmen
Äspet
Herculesviken
Egeside, Olseröd
Håslövs ängar
Äspet
Tolebäck, Egeside
Äspet

Greger Flyckt
28.10
Mona Wall, Anders Linus Larsson
15.9
Fredrik Ström
9.10
Jan Wernerman
6.9
Evert Valfridsson
13.11
Carl Christian Tofte
9.10
Ewert Nilsson
24.9
Roine Strandberg
12.11
Jan Linder
21.11
Jonas Engzell
18.10
Anders Sennmalm, Bengt Lindberg 12.10
Anders Sennmalm, Bengt Lindberg 15.10
Björn Svärd
8.11
Per Blom
23.9
Greger Flyckt
15.11
Christer Neideman
26.10
Carl Christian Tofte
29.10
Thomas Lindblad
19.9
Jan Wernerman
28.9
Nils Waldemarsson
25.9
Nils Waldemarsson
2.10
Jan Linder
5.10
Thomas Lindblad
30.9
Evert Valfridsson
20.10
Ulf Jungbeck, Christer Ahlqvist
14.11
Jan Linder
29.10
Greger Flyckt
17.9
Jan Linder
24.10
Greger Flyckt
15.10
Lars-Olof Nilsson
1.11
Jonas Engzell
9.10
Ulf Gärdensfors
7.9
Jonas Engzell
7.10
Roine Strandberg
26.10
Roine Strandberg
21.10
Carl Christian Tofte
5.11
Sven Birkedal
30.10
Jan Wernerman
29.9
Ola Svensson
25.7
Johan Falk
6.10
Svante Söderlund Elisabet Sturesson25.9
Roine Strandberg
16.10
Jan Nyström
7.9
Greger Flyckt, m fl
16.9
Anders Eng
15.10
Anders Larsson
3.10
Roine Strandberg
6.10
Ulf Gärdensfors
9.9
Greger Flyckt
22.10
Hans Cronert
7.10
Jan Wemerman
30.9
Roine Strandberg
16.10
Thomas Lindblad
19.8
Hans Cronert
15.10
Per-Olof Kjellsson
29.9
Ewert Nilsson
16.9
Leif och Kersti Östman
25.9

* vinterfynd finns!
** sommarfynd finns!
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Höstens program
Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar
tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring
till respektive kontaktperson. Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar
du i slutet av programmet. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

OKTOBER
25 sept - 10 okt

RINGMÄRKNING TORHAMNS FÅGELSTATION

Lör 5 oktober

FIRA BROR PÅ LINNÉRUNDAN

Sön 6 oktober

WORLD BIRDWATCH DAY I FRISEBODA

Ons 9 oktober

MAT OCH PRAT: PROJEKT TÄRNOR

Någon kväll mellan 25 sept och 10 okt åker vi till Torhamns Fågelstation i östra Blekinge med
förhoppningen att vara med om ringmärkning av pärlugglor. Men vi kan inte så särskilt långt i
förväg säga, när det är som bäst med de här fåglarna och annat kul. Eftersom vädret är avgörande
får du ha regelbunden koll på vår hemsida, där vi kommer att lägga ut info om aktiveten 2-3 dagar i förväg. Samåkning från p-platsen vid naturum Vattenriket kl. 17.00 – vi räknar med att vara
tillbaks här vid midnatt! Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Vi samlas på p-platsen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.00 för en tur över bl.a. Isternäset och
resterna av Härlövs ängar på dagen då Bror har namnsdag! Evert Valfridsson tar som vanligt täten
och hjälper till att försöka reda ut, vad vi hör och ser här ute. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Det är dags för det återkommande internationella arrangemang, där fågelskådare världen runt
samlas och bjuder in andra att njuta av fågellivet. Tillsammans med Anette Strand tillbringar vid
förmiddagen i Friseboda och ser t.ex. vilka sträckande fåglar, som dyker upp framför oss på plattformen vid stranden. Samling på p-platsen i Friseboda kl. 7 men det går bra att komma hit ända
till kl. 11 då vi avrundar denna ”världsliga” aktivitet! Möjligheter till samåkning från naturum kl.
06.15 för intresserade – hör i så fall av dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Naturfotografen Patrik Olofsson berättar om våra svenska tärnor vid kuster och insjöar och det
nya projekt han är igång med – liksom om aktuella rön kring flyttfåglarnas liv. Arrangör: naturum
Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum
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Lör 12 oktober				

GÅSRÄKNING

Sön 13 oktober				

HÖSTFÅGLAR PÅ HÅSLÖV

Sön 13 oktober				

HELDAG I TORHAMN

Lör 19 oktober				

HÖST PÅ LINNÉRUNDAN

En månad har gått – har det hänt något på gåsfronten? Klubbens 13 gåsräknare letar efter svaret.
Hör av Dig till Evert om Du är intresserad av att följa med någon av dem ut i markerna i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom till parkeringen på Håslövs ängar senast kl. 09.00 och upplev de höstfåglar som finns här
ute! Vi följer med Evert Valfridsson och försöker konstatera om någon av kommande vintergäster
redan har anlänt – eller om någon försenad flyttfågel fortfarande inte lämna för sydliga nejder.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Den här söndagen gör vi ett studiebesök på Torhamns fågelstation får uppleva ringmärkning på
nära håll. Eftersom området är intressant kan de som vill bli kvar och njuta av sträckande fåglar:
kanske drar ejdrarna söderut den här dagen?! Samåkning från Naturum kl.6:00. Heldagsutfärd så
ta med rejäl matsäck! Arrangemangen ställs in vid alltför mycket vind eller ”nederbird”.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Kom till p-platsen vid naturum senast kl. 09.00 och följ med Evert Valfridsson och upplev vad fågellivet en höstdag kan vara. Förhoppningsvis både sena sommargäster som tidiga vinterbesökare
på plats! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Söndag 20 oktober		

FÖRENKLAD VINTERFÅGELRÄKNING

Onsdag 23 oktober		

BOKFÅGLAR

Inventeringar av olika slag har sedan länge lockat många, som därmed på olika sätt kanske bidragit till vad vi idag vet om fåglarna i vårt land. En sådan inventering är att räkna hur många och
vilka fåglar, som vi har kvar hos oss under vintermånaderna. Tillsammans med Evert Valfridsson
gör vi den här söndagen praktiskt en förenklad vinterfågelräkning – dock längs en rutt som under
snart 40 år har inventerats av Ulf Jungbeck: från Tollarp och ett stycke söderut längs Linderödsåsens nordostsluttning med avslutning någonstans i närheten av Egeside. Samling vid sporthallen
i Tollarp kl. 09.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Har du någon favorit bland böcker, som du har läst, där fåglar spelar en stor roll – om man undantar ren bestämningslitteratur kring fåglar? Skulle du vilja berätta om det här för andra? Eller
är du intresserad av att träffa andra som också vill berätta om sina speciella bokfåglar och höra
om deras tips?
Då kanske det här är något för Dig!? Kom till Studiefrämjandet, V Storgatan 51 H i Kristianstad
senast kl. 19.00 för några timmars samvaro. Vi tar hjälp av bl.a. Margareta Rydhagen, tidigare
bibliotekschef i Landskrona. Tanken är att vi ska försöka träffas ytterligare några gånger under
vintermånaderna för fågelskådning på ett annat sätt! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 25 – sön 27 oktober

FILMBIONAL MED FÅGELHÖJDARE

Denna förlängda weekend är det dags för film på naturum Vattenriket. Fredagen inleds med ”In
transition 2.0” som handlar om människor världen över och deras kamp för att leva på ett mera
hållbart sätt. Under lördagen börjar två dagar med många gobitar kring fåglar och fågelliv signerade Mikael Kristersson och Patrik Olofsson. Mikaels ”Starens liv” visas kl. 12.00 och kl.15.00
hans film ”Falkens öga”. På söndagen bjuds vi på Patriks ”Vingar över vattenriket” kl. 11.00.
”Med kärrhökar till Afrika” kl. 13.00 och ”Kroknäbbarnas tid” kl. 15.00.
Mer info kring arrangemangen senare men allvarligt sagt: Boka helgen för fågelgodis!

NOVEMBER
Sön 3 november		

ALLAHELGONAFÅGLAR PÅ KJUGEKULL

Vi strosar runt i ett även ur geologisk synpunkt intressant område och ser hur fågellivet gestaltar
sig i tiden mellan senhöst och begynnande vinter. Som inledning på dagen berättar Göran Knutsson, Kristianstad, om geologin i området – samtidigt som vi avnjuter en fika, som kan köpas på
Café Kjugekull. Och så avslutar vid med fåglarna! Samling vid p-platsen Kjugekull kl. 10.00 –
med samåkning från p-platsen naturum senast kl. 09.30. Kontaktperson: Linda Niklasson.
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Söndag 10 nov

GÄSSEN I VATTENRIKET / GÅSBUSSEN GÅR

Ons 13 november

FÖREDRAG OM RINGMÄRKNING

Lör 16 november

GÅSRÄKNING

Sön 17 november

LINNÉRUNDAN I NOVEMBER

Denna dag på naturum Vattenriket går i gåsens tecken. Hans Cronert berättar om gässen i Vattenriket med start kl. 11.00. Kl. 13.00 kan vi ta bussen ut till gässen i landskapet tillsammans med
Christer Neideman och Evert Valfridsson. Sist på agendan står ett besök hos Göran Frisk. Läs mer
på http://www.vattenriket.kristianstad.se/naturum Kontaktperson: Evert Valfridsson.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Visste ni att en mindre hackspett faktiskt kan flyga från östra Blekinge ändå till Lista i Norge?
Och att en strandskata kan bli 42 år? Anders Loell, en av eldsjälarna vid Torhamns Fågelstation kommer till Studiefrämjandet, V Storgatan 51 H i Kristianstad för att berätta om hur och
varför man ringmärker fåglar. Liksom hur man gör för att bli ringmärkare? Vi startar kl. 19.00!
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Nu borde vi bland gässen i våra trakter se att hösten har kommit. Häng med någon av gåsräknarna
ut och se hur ”gåsmenyn” ser ut drygt en månad före jul! Hör av Dig till Evert om Du vill hänga
med någon ut, så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Hur ser fågelläget ut längs stadsnära delar av Vattenriket så här års? Kom till p-platsen vid naturum senast kl. 09.00 och följ med Evert Valfridsson ut på Linnérundan, så ska vi försöka hitta
svaret! Ta med kikaren och lite förmiddagsfika för det kan behövas för den här ca 6 km och 4
timmar långa promenaden. Kontaktperson: Evert Valfridsson
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Ons 20 nov		
ÄR DET TAIGA ELLER TUNDRA?
Det kan vara knepigt att se om det är en sädgås av rasen ”fabalis” – tundrasädgås – eller av rasen ”rossicus” – taigasädgås, som dyker upp i vintermånadernas gåsflockar. Skillnaderna är inte
alltid så lätta att se – men de finns. Tillsammans med bl.a. Adriaan de Jong – forskare vid SLU i
Umeå - ska vi försöka lära oss de karaktärer, som skiljer underarterna åt – och naturligtvis varför
det här är angeläget. Och det händer på Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad med start
kl. 19.00.

Lör 23 november

EXKURSION TILL SÄDGÄSSEN

Vi följer upp onsdagens övning med att i fält träna på att skilja de båda sädgåsraserna åt. Tillsammans med Adriaan de Jong, SLU Umeå, ger vi oss ut till gåsflockarna i Kristianstadstrakten och
letar efter de karaktärer, som skiljer dessa båda underarter åt. Samling på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

DECEMBER
Lör 7 december		

VI RÄKNAR RÖDA GLADOR

Lör 14 december		

GÅSRÄKNING

Sön 15 december 		

LINNÉRUNDAN I LUCIATID

Tors 26 december		

ANNANDAGJUL-VANDRINGEN

Vi gör ännu ett försök att inventera övervintrande röda glador i vår del av landskapet. För femte
året i rad ska vi räkna in hur många glador, som kan ses på de gemensamma övernattningsplatser,
som är typiskt för bl.a. den här arten. Vi tittar till de ca 10-talet lokaler som vi besökt tidigare. Hör
av dig till Evert om du vill vara med på den här övningen – men framförallt om du misstänker, att
vi missat något ställe med övernattande vintriga glador! Kontaktperson: Evert Valfridsson

Ser det likadant ut på gåsfronten så här i slutet av året, som det brukar? Vi vet svaret när säsongens fjärde gåsräkning är genomförd av klubbens 13 inventerare. Hör av dig till Evert om du vill
följa med någon av dessa ut på resp. räknarrunda. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Tillsammans med Evert Valfridsson viker vi drygt 4 timmar åt att spana in fågellivet i Luciatider
i de här tätortsnära delarna av Vattenriket. Vi ger oss iväg från p-platsen vid naturum kl. 10.00. Ta
med kikaren - och lite förmiddagsfika när vi pausar vid Lillöborgen!
Kontaktperson: Evert Valfridsson,

Dags för en favorit i repris! Årets vandring på annandagjul tillsammans med Naturskyddsföreningen i Kristianstad går den här gången längs Linnérundan. Vi samlas senast kl. 10.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket där Christer Neideman från Naturskyddsföreningen tar oss med
ut bland vad en ev. tidig vinter har att bjuda på Isternäset och områdena vid gamla soptipparna.
Kontaktperson: Evert Valfridsson
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JANUARI

- 2014 -

Lör 4 januari 2014				

ÖRNRÄKNING

Lör 11 januari 2014			

GÅSRÄKNING

Ons 15 januari 2014			

FÅGELGIZZNING

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Några dagar in på det nya året är det åter dags att ta ett gemensamt tag för att se hur många havsoch kungsörnar, som finns hos oss mitt i vintern. 2013 sågs drygt 60-talet havsörnar spridda över
klubbens område – hur blir det 2014? Nils Waldemarsson är spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också
intresserad att vara med? Kontakta Nils så ordnar han detta.
Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@swipnet.se.

Märks en ev. vinter på antalet gäss i våra trakter? När fågelklubbens gåsräknare gjort sitt den här
förmiddagen, vet vi svaret. Har du lust att hänga med någon ut och kolla gåsläget? Hör i så fall av
dig till Evert, så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Starta årets skådande tillsammans med Greger Flyckt och hans fågelbilder! Han har i vanlig ordning ställt samman ett antal bilder på såväl ganska vanliga fåglar – dock inte sällan fotograferade
i en aning ovanlig vinkel – som kanske lite mera ovanliga. Kom till Studiefrämjandet, V Storg.
51 H i Kristianstad senast kl. 19.00 och försök lista ut vad Greger har hittat på! De gångna årens
övningar av det här slaget har varit väldigt nyttiga! Ta med din fågelbok och leta efter de olika
artkaraktärerna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 19 januari 				

VINTER I ÄSPET

Fredag 24 – måndag 27 januari

”VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN”

Sön 26 jan				

ÖRNDAG I TOSTEBERGA

Det är dags för sedvanlig spaning efter vad vintern längs Östersjökusten har att bjuda i fågelväg.
Har t.ex. vattenpiplärkorna efter några års bortavaro åter bestämt sig för Äspet, Åhus, som en bra
övervintringslokal? Har några snösparvar valt att stanna kvar? Finns det någon tuff vadare som
bestämt sig för att trotsa skånsk ostkostvinter? Följ med Fredrik Rydhagen, Degeberga, hjälper
alla hugade deltagare att försöka hitta svaren. Samling kl. 09:30 på parkeringen i Äspet – med
samåkning från parkeringen vid naturum kl. 08:45. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

”Vinterfåglar Inpå Knuten” är Sveriges Ornitologiska Förening största enskilda evenemang. Den
sista helgen i januari räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. De två senaste åren har
runt 19 000 fågelbord räknats in. Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att också
förskolor och skolklasser ska kunna delta. Det här är en liten puff från klubben till medlemmar
och andra att vara med. Gå in på SOF:s hemsida och klicka vidare till den här aktiviteten eller:
http://www.sofnet.org/fagelskadning/vinterfaglar-inpa-knuten Där står allt man behöver veta
för att kunna vara med. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

För 11:e gången inbjuder vi alla intresserade till några timmas örnspaning från hamnplanen i
Tosteberga! Reservera den här söndagen för en tur till nordöstra hörnan av landskapet lite trevliga
örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13.00 finns medlemmar från fågelklubben på plats och bjuder
besökarna på fri sikt i sina tubkikare. Kontaktperson: 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 uppdaterade om något skulle ändras: 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, linda.niklasson@yahoo.com

Vi finns också på Facebook!
http://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
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