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Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade
Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.
Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.
Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.
Föreningen har över 500 medlemmar - du är också välkommen!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i
brevlådan! Medlemsavgiften 2014 är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.
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Ordförande sjunger ut!
foto: Fredrik Rydhagen

Under hösten har regeringens förslag till ny rovdjursproposition varit mycket omdebatterat. Till
sin huvuddel berör den däggdjuren. Men eftersom kungsörnen ingår i rovdjursförvaltningen så
berörs även denna. Kungsörnen ingår sen tidigare
p g a vissa problem i renskötselområdena.
I propositionen anges för kungsörn ett nytt begrepp, referensnivå. Denna är satt till 150 par för
hela landet. Vad innebär detta då det tidigare målet angavs till 600 häckande par? Miljöministern
förklarade referensnivån med att det avsåg lyckade häckningar. Ett antal som möjligen speglar
resultatet vid en synnerligen dålig häckningssäsong som t ex 2013. I sammanhanget bör nämnas
att det åtgärdsprogram och den förvaltningsplan
som tagits fram för kungsörn på uppdrag av regeringen anger målet till 1000 - 1500 par för att
garantera en gynnsam bevarandestatus .
Vilka konsekvenser kan uppstå, förutom att
skyddsjakt kan komma att beviljas i renskötselområdena där reproduktionen för kungsörn redan är mycket svag? En stark misstanke finns
att dispenser från Artskyddsförordningen kommer att beviljas vid olika exploateringar, tex
vindkraftsanläggningar eller fritidsanläggningar i glesbygd. En exploatör för en planerad
skidturistanläggning i Härjedalen har redan uppmärksammat propositionens innebörd. Här
finns idag ett väl etablerat och reproducerande kungsörnsrevir. Exploatören skriver ”Bevarandestatusen är därmed inte hotad ens om reviret skulle skadas”.
I Skåne utvecklas idag inte kungsörnsstammen positivt till skillnad från havsörnen.
Vi har under en lång följd av år haft cirka 8 häckande par i Skåne. Tyvärr omkom årets
unge från ett av bygdens par i en transformator. Hoten i form av olika exploateringar, främst
vindkraft, har dock hittills i huvudsak kunnat avvärjas. Det är däremot tveksamt om man kan
värja sig mot detta om propositionen får stöd i riksdagen.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 1 september – 16 november

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).
Vi ändrar nu brytdatum från månadsskiftet
till den 15:e, men den 16 november var en så
märklig dag att den halkar in ändå. Hösten
har varit ganska medioker ända till denna galna lördag då det larmas ut alltifrån svart stork
till bronsibis, rödhalsad gås och misstänkta
tallbitar. Storken lyckades bara glädja ett gäng
skådare, ibisen försvann lite för snabbt, gåsen
var samarbetsvillig medan ”bitarna” förblev
misstänkta. Som väl var återupptäcktes bronsibisen någon dag senare och bjöd stora skaror
på riktigt läckra obsar.

I år finns ingen konstaterad häckning av ägretthägrar i landet men ovanligt många ägretthägrar rapporterades i hela landet under
oktober. Dessa vita läckerheter toppades med
en flock på hela 15 stycken ägretter vid Hornborgasjön i mitten av oktober.
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Fram till detta datum hade hösten framförallt
präglats av tutande och icketutande korsnäbbar samt ägretthägrar. Det var bara något år

sedan vi senast invaderades av bändelkorsnäbbar, men nu var det alltså dags igen att få
sibiriska gäster. Även östliga domherrar har
uppträtt i stora skaror och dessa känns också
igen på ett mer tutande läte jämfört med våra
vanliga domherrar. Lite funderar man på varför dessa invasionsår infallit så tätt: ovanligt
lyckade häckningar i år, klimatförändringar
eller skogsskövlingar av den sibiriska taigan?

Bronsibis kalasande på en stor fet daggmask.
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Periodens riktiga höjdare utgjordes av den bleka tornseglare som passerade över Tosteberga
ängar den 1 november. Men trots ett stort eftersök var det bara en skådare som lyckades
njuta av denna obs. Tidigare i år underkändes
en lång rad äldre fynd av blek tornseglare, så
inte minst alla dem som ”tappat” den från sin
lista var hett revanschsugna den här gången. I
samma veva sågs även blek tornseglare i andra delar av landet samt den för Sverige nya
arten kafferseglare.

En ensam stackars ung fiskgjuse har visst
inte fått någon flyttningsinstinkt utan har blivit kvar vid Hammarsjön, trots att den verkar
frisk och fiskande. 1-2 kaspiska trutar har varit
relativt stationära runt Stockaboden, men var
har vi medelhavstruten?
http://www.artportalen.se/bird

foto: Linda Niklasson

Obsboken: http://alturl.com/sjbyp

foto: Linda Niklasson

Skärsnäppa i Äspet, stationär blåhake och
lappsparvar samt flera större snösparvsflockar har förgyllt tillvaron i höst. Annars har
höststräcket varit ganska svagt med endast
några få fjällabbar, tretåiga måsar och alkor

som passerat. En pulshöjare blev däremot den
svartnäbbade islom som passerade Äspet den
9 november.

Blåhake

Art
Spetsbergsgås
Rödhalsad gås
Svartnäbbad islom
Ägretthäger
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Lappsparv

Plats och datum
Vanneberga 10/11
Äspet 16/11
Äspet 9/11
Hammarsjön 13/10-15/11
Friseboda 22/9
Ivösjön, Bromölla 5/11
Långholmarna 27/11
Bromölla 21/10

Antal individer
17
1
1
1-2
1
1
2
1

Svart stork
Bronsibis
Brun glada
Fiskgjuse
Skärsnäppa
Myrsnäppa
Tretåig mås
Blek tornseglare
Blåhake
Ringtrast
Taigasångare
Mindre flugsnappare
Snösiska
Bändelkorsnäbb1
Lappsparv

Vanneberga 16/11
Rinkaby/Viby 16/11
Hovby 13/9
Karsholms gods 7/9
Hammarsjön – 16/11
Äspet 1/11
Äspet 9/11
Äspet 20/9
Friseboda 2/10, 8/11, 10/11
Tosteberga ängar, 1/11
Kärringören 21/9
Terraholmen 22-24/11
Friseboda 31/10
Landön 15/10
Bromölla 10/9
Ivösjön, Bromölla 5/11
Äspet 11/11
Landön 21/9-1/11
Furubodaområdet 4/9-7/10
Bromölla 6/9-14/10
Äspet 15/9
Landön- Ö hammaren 23-27/9
Balsby 28/9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1-2
1-4
1-8
1
1-6
1

1. Fler än 20 observationer i området - därav grova sammanslagningar

Gåsräkningen hösten 2013
Art

14 sept

12 okt 16 nov

Sädgås

-

122

3 756

Spetsbergsgås

-

2

1

Bläsgås

-

422

260

Fjällgås

-

-

-

Grågås

6 389

9 892

6 274

Grå x Kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås

-

-

2

248

132

2 982

2 421

6 813

26 034

Prutgås

-

-

-

Rödhalsad

-

-

1

Stripgås

-

-

1

9 058 17 383

39 312

Totalsumma:

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Denna gång intervjuas Bo Svensson, lantbrukare ifrån Ripa som deltar i projektet ”fågelskådare och lantbrukare i samarbete”. Tidigare i år fick Bo ta emot
utmärkelsen ”Sveriges entomologiska förenings markägardiplom 2013” för att
han ”genom varsam skötsel av sina marker visat stor hänsyn till sandlevande
insekter”.

Bo Svenssons visar upp noshornsbaggarnas larvers nya fristad. En hög med gammal halm som
börjat multna. För att de ska överleva behöver de få utvecklas i fred i upp till 5 år.

- Grattis till utmärkelsen! Kan du beskriva
det arbete som gjorde att du fick markägarediplomet 2013?
Tackar! Jag har ju samarbetat med biosfärkontoret och det var de som nominerade mig
framförallt eftersom jag räddat noshornbaggar
genom att flytta deras larver. Det tar mellan
3-5 år för dessa baggar att utvecklas från ägg
till färdig noshornsbagge och under den tiden
behöver de tillgång till orört kompostmaterial.
De som komposterar använder ju jorden inom
denna tid och därför har de ganska svårt att
hitta rätt miljö. När jag grävde i halmen hittade jag en hel massa noshornsbaggslarver, de
är ganska stora. Jag samlade ihop 4-500 larver
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och gjorde iordning ett ställe med halm och
gödsel där de får lov att utvecklas ifred. Noshornsbaggen är framförallt en nattaktiv insekt.
Jag har också sått solrosor, klöver och honungsört i ett område egentligen för fåglarnas
skull. Men när ängen inventerades visade det
sig att den innehöll många speciella sandstäppsinsekter som ofta är indirekt beroende av
nötkreatur.
- Du verkar ha ett väldigt starkt naturintresse, hur började det?
Jag har alltid varit en djurmänniska och redan
som barn varit intresserad av blommor, insekter och fåglar. Kanske man sätter värde på det

mer med åren, men intresset har funnits där
hela tiden.
- Hur kombinerar du ditt arbete som lantbrukare med din känsla för naturen?
Vad man än gör så påverkar man så det är en
fråga om olika avvägningar. När jag sår sockerbetor lägger man på gödsel för att sådden
ska ligga på plats och där stortrivs tofsvipor
och storspov så bra att de gärna lägger sina
bon ovanpå. I maj/juni är det dags att bekämpa
ogräs och då går jag först ut och letar reda på
alla vipbon och andra bon och så ”pinnar” jag
ut dem så att min bror kan köra runt dem när
han besprutar.
Insektsmedel använder jag bara om så behövs
och då så lite som möjligt. När det gäller stritarna besprutas potatisen så sent att gulärlorna
har lämnats sina bon. Eftersom jag odlar chipspotatis måste blasten dödas och det görs med
en hack och gasolbrännare istället för kemiskt.
Men visst händer det vid slåtter att man råkar
döda harungar och det är jobbigt.
Jag har en råkkoloni i anslutning till tomten
och en del människor är oerhört irriterade på
dem. En gång var kommunjägarna här med
sina västar och sköt ifrån min tomt men jag
blev arg och körde bort dem. Ibland står pojkar och skjuter på dem med sina luftgevär och
sedan tvingas jag slå ihjäl skadade råkungar.
Många potatisodlare har stora problem med
olika sorters larver exempelvis från pingborrar och det görs avdrag för larvskador. Men jag
har aldrig haft några sådana problem och det
tror jag att jag kan tacka råkorna för.
Det har varit väldigt dåligt med åkersorkar och
även andra gnagare i år. Därför har jag försökt
att hjälpa dem genom att lägga ut plattor som
de kan få skydd under i odlingslandskap med
spannmål. Ett område som jag tänkte skulle bli
en fågeläng lämnade jag istället i träda eftersom det finns vattensork där. Även vanlig hus-

mus har jag försökt hjälpa genom att lägga ut
skydd och de har lyckats föröka sig och även
spridit sig vidare ut i ett fågelängsområde. Det
behövs fler gnagare till tornfalkar, ormvråkar
och glador så att de låter sånglärkornas ungar
vara ifred.
- Hur kommer det säg att du gick med i projektet ”fågelskådare och lantbrukare i samarbete”?
Jag hade läst om det och blivit intresserad och
sedan träffade jag hushållningssällskapet på en
mässa där de visade upp projektet och då anmälde jag mig. Jag är också med i lärkrutsprojektet som går ut på att man ska lämna några
rutor osådda för att hjälpa sånglärkorna som
har minskat i många år.
- Vad har du fått ut av detta projekt?
Jag har lärt känna Janne som är kunnig och
klok. Jag har ju hela tiden försökt att gynna
fåglarna men det har varit bra med lite nya
infallsvinklar och idéer. Bland annat var det
Janne som tipsade om att sätta upp starholkar
och nu har jag satt upp ett 20-tal. Inventeringen
har gått till så att Janne varit ute vid 3 tillfällen först 2010 och så nu om igen i år. Han är
väldigt duktig och lägger märke till fåglar som
inte jag själv hittat och efteråt så skriver han en
rapport på alltihop.
Inventeringarna visar ju ifall mina insatser gör
någon skillnad. Gulärlorna har under dessa 3
åren ökat mycket och varför vet vi inte riktigt.
De trivs bra i potatislandet och Janne tror att
det kan bero på att potatisen bevattnas en del
och att gulärlor är fåglar som dras till vatten.
Jag tror att de trivs för att det finns gott om insekter där och jag har vid flera tillfällen sett att
de häckat uppe på kupningen och dragit nytta
av det skydd som blasten ger.
Stenskvättorna har minskat och varför de gjort
det vet jag inte men kanske kan det hänga ihop
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Ett enkelt skydd för sork bestående av ett lager halm och en gammal takpanna.

med att det nu är färre kaniner i området. Vid
flera tillfällen har jag sett stenskvättor häcka i
kaninbon, till och med i bebodda bon. Genom
att lägga ut tegelpannor och rör i anslutning till
stengärdet har jag försökt hjälpa dem på traven, men stenskvättorna har inte nappat på det.
Däremot häckar de i 2 bevattningsbrunnar som
jag därför låter bli att använda.
- Hur skulle du vilja att svenskt jordbruk
ser ut i framtiden?
Jag skulle önska att strukturomvandlingen och
rationaliseringen av jordbruket upphörde och
att fler betesdjur ska få komma ut. Jag tror inte
att det blir så tyvärr.
- Vilket är din starkaste fågelupplevelse?
Jag har så många upplevelser men förra sommaren så fick storspovarna ut 4 ungar och det
var härligt att följa de två hanarna som gick
omkring med vars två ungar. Minns också ifjol

höstas när jag plöjde och så vände jag mig om
och då hade jag 23 storkar som gick i en rad
efter traktorn. Det finns så många upplevelser
och för inte så länge sedan hade Mickel räv
tagit en trana och på kadavret som var kvar
satt en röd glada och mittemot satt en ung brun
kärrhök. Det var häftigt att se dem så nära.
- Vad har du för kikare när du skådar?
Jag har en Swift 8,5 x 44 handkikare och en
Kamakura EDV-81 tubkikare som jag köpte
på Öland i somras. Det är kul att ha en egen
tubkikare när man ute på exkursioner så att jag
inte hela tiden behöver fråga och titta hos andra även om det också går bra.
- Vilken lokal skulle du vilja rekommendera
till Spovens läsare?
Egentligen borde jag väl säga mina marker
men Kumlan är en favorit som jag ofta återvänder till.

Ulrika Tollgren
10 Spoven

Bo rekommenderar Kumlan
Kumlan är en skyddad sandstäpp som bjuder på en världsunik flora och fauna.
Skyddad betyder i detta fall att de behöver att trampas och slitas för att bli riktigt
intressant för de insekter som bland annat fältpiplärkorna är beroende av.

Kumlan består av sandstäpp, en kalkrik salthaltig jordmån som traditionellt även betats hårt.
Det gör att både floran och faunan är mycket
speciell här med en lång rad karakteristiska
arter, backglim, backsippa, backtimjan, borsttåtel, fårsvingel, fältsippa, hedblomster, majviva, monke, sandlilja, sandnejlika, tofsäxing,
tätört, månhornsbagge och fyrfläckig dyngbagge. Även ett flertal andra insekter såsom vissa
steklar och solitära bin gör området unikt och
värdefullt.
Längs med ån längst ner i sumpskogen kan
strömstarar övervintra och ibland ses kungsfiskare. Forsärla och en lång rad sångare, flugsnappare och hackspettar häckar här och under
april och maj är kören mångstämmig. En av
Kumlans specialiteter är att sommargyllingen
häckar här och i Drakamöllan och dess flöjtande stämma hörs bäst ljuda tidiga morgnar från
mitten av maj och ett par veckor framåt.
För några år sedan togs en stor del av den planterade tallskogen bort och marken rördes runt
till en del närboendes förskräckelse. Detta för
att gynna områdets andra stora sevärdhet nämligen fältpiplärkan som är starkt hotad i Sve-

Foto: Sven Birkedal

Vägbeskrivning: Kör riksväg 19 söderut och
direkt söder om avfarten till Maglehem finns
en parkeringsficka med en avtagsväg på höger
sida. Efter cirka 500 m finns en liten parkering
vid reservatet. Kumlan angränsar direkt till
Drakamöllans naturreservat i sydväst och kan
även nås därifrån.

Kumlans backar måste hållas öppna och betade för
att vara biologiskt intressanta

rige och nästan bara finns här och angränsande
sandstäppsområden. Den är beroende av insekter som i sin tur beroende av sandblottor, därför
går skötselplanen ut på att slita och röra om i
markskiktet.
Men även under övriga året är Kumlan värd ett
besök. Under ljusa sommarnätter hörs trädlärkans eller nattskärran sång och när det går mot
höst kan rovfågelsträcket passera. Under hösten rör sig mycket fågel i området och mumsar
på bär eller frön, det kan vara alltifrån domherrar till nötskrikor. Området besöks oftast under
tidig sommar och därför saknas rapportering
därifrån under vintertid.

Ulrika Tollgren
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Fågelskådare och lantbrukare i samarbete
Text: Jan Linder

Fågelskådare och lantbrukare i samarbete
är ett projekt mellan Sveriges Ornitologiska
förening (SOF) och Hushållningssällskapet
som startade år 2007 efter förebild från England. Syftet är att fågelskådare och lantbrukare tillsammans ska sträva efter att gynna
jordbrukslandskapets fågelliv.
Bakgrunden till att ett sådant projekt behövs
är att vissa, tidigare mycket vanliga arter,
missgynnats av den pågående jordbruksrationaliseringen och minskat starkt under de
senaste decennierna. Exempel på sådana arter är sånglärka, stare, tofsvipa, stenskvätta
och storspov.
Projektets praktiska upplägg är i korthet att
lantbrukaren anmäler sitt intresse för projektet och att en fågelskådare därefter kontaktar
lantbrukaren och genomför en inventering på
dennes jordbruksmarker (inga skogsarter).
Inventeringen följer en fastställd instruktion
och genomförs minst tre gånger under vår/
försommar. Totalt är det 29 fågelarter som
inventeras med avseende på förekomst och
antal (sannolikt) häckande par. Inventeringen presenteras både i skrift och på kartor.
Efter inventering sitter inventerare, markägare och representant för Hushållningssällskapet och resonerar, utifrån resultatet, vad
som kan göras för att gynna befintliga och/
eller saknade arter. Ibland kan diskussionen
räcka, ibland kan det vara klokt att upprätta
en åtgärdsplan som kan följas och följas upp.
Vart tredje år upprepas inventeringen och
man ser då om gjorda insatser gett önskat
resultat.

År 2010 anmälde Bröderna Svensson HB,
genom delägaren Bo Svensson, intresse
för projektet och jag som tycker det är ett
utmärkt sätt att samverka på anmälde mitt
intresse att inventera. Jag träffade Bo som
visade mig markerna och gav mig grundförutsättningar för inventeringen och så var det
igång. (Se intervju med Bo i annan artikel i
denna tidning.)
I år, tre år senare, gjorde jag så en uppföljningsinventering, och det var givetvis med
viss spänning både jag och Bo väntade på
det färdiga resultatet. Och de flesta arterna
har på denna korta tid haft en positiv trend
på den inventerade marken, någon enstaka
art har möjligen minskat med något par. Som
exempel är sånglärkan en verklig karaktärsart och har i det närmaste fördubblat sin population. Gulärlan, tofsvipan och storspoven
har en stabil population och stenskvättan har
minskat med ett par.
För mig som inventerare har det varit lärorikt
och mycket trevligt att få närmare kontakt
med Bo och lära mer om förutsättningarna
för och de tankar han har om både jordbruk
i allmänhet och Bröderna Svenssons i synnerhet.
För dig som är intresserad finns det mer om
projektet att läsa på SOF:s hemsida http://
www.sofnet.org under Fågelskydd - jordbruksprojektet. Har du lantbruk och är intresserad av att veta mer kan du vända dig
till mig (eller någon annan i styrelsen). Telefonnummer hittar du längst bak i tidningen.

Jan Linder
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Läsartävling
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Resultat och facit

En rörsångare fotograferad i samband med ringmärkning.

Det kom in 15 svar. Ingen hade alla rätt (24 poäng) men 4 personer kom på delad
första plats med 21 poäng (3 fel). En rolig notering är att ingen av de på 1:a plats
gjort fel på samma arter. När det gäller övriga topnoteringar så var näst bäst en
person på 20 poäng följt av en på 19 poäng. I våra gömmor hittade vi en 4:e målning så alla på 1:a plats får vars en akvarell av Carl Christian Tofte.
1:a plats 21p Hans Swegen, Storbrittanien
			
Greger Flyckt, Kristianstad
			
Göran Flyckt, Åhus
			Kjell Asplund, Södra Sandby
2:a plats 20p Carina Mattsson, Kristianstad
3:e plats 19p Anette Strand, Helsingborg
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A1 = B20 Talgoxe

A2 = B24 Grönsiska

A3 = B15 Gärdsmyg

A4 = B23 Gulsparv

A5 = B11 Göktyta

A6 = B22 Rödstjärt
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A7 = B2 Svarthätta

A8 = B3 Ärtsångare

A9 = B4 Ladusvala

A10 = B13 Koltrast

A11 = B12 Stare

A12 = B1 Lövsångare
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A13 = B26 Sävsångare A14 = B25 Trädkrypare

A15 = B8 Entita

A16 = B5 Hussvala

A17 = B29 Sparvhök

A18 = B10 St hackspett
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A19 = B18 Tobisgrissla A20 = B14 Rödbena

A21= B27 Tretåig mås A22 = B16 Skogssnäppa

A23 = B19 Blåmes

A24 = B17 Nötväcka
Spoven     17

Kallelse till Årsmötet 2014
Nordöstra Skånes Fågelklubbs ordinarie årsmöte äger rum torsdagen den 6 mars kl 19.00
på Föreningarnas hus, Norretullsvägen 9 (strax bakom vattentornet), Kristianstad.

Dagordning
§1. Val av mötesordförande.
§2. Val av mötessekreterare.
§3. Val av två justeringsmän.
§4. Frågan om mötet blivit behörigen utlyst.
§5. Styrelsens årsberättelse, dvs verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse.
§6. Revisorernas årsberättelse.
§7. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
§8. Val av ordförande.
§9. Val av sekreterare, kassör samt ytterligare fyra styrelseledamöter.
§10. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
§11. Val av tre ledamöter i valberedningen.
§12. Fastställande av medlemsavgift för 2015.
§13. Övriga frågor
Efter mötet berättar Hans Cronert om en resa till Bajkalsjön - Sibiriens blå öga.
Alla medlemmar hälsas välkomna till en trevlig kväll!

Styrelsen
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Tranvårarna vid Pulken 2000-2013
Denna artikel bygger på ”Tranvårarna 2000-2013” en sammanfattning (Cronert, Magntorn och Trolle 2013)

Text: Ulrika Tollgren

foto: Hans Croner

Det sägs ibland att minnet är bra, men det är kort. För bara några decennier
sedan reste skådare iväg för att fixa årskryss på grågås och bilen stoppades vid
vägen när den röda gladan siktades i skyn. Och hur ser egentligen historien ut
bakom de senaste årens vårliga folkfest vid Pulken?

Tranor, tranor, tranor som hoppar, tranor som fläker sig, tranor man ser vart man än vänder sig...

2000-2002 – varierande vårar
Under våren 2000 sågs rikligt med tranor
i Vattenriket från mitten av mars till början av april. Vid tranräkningen räknades
1 700-1 800 tranor in och vid räkningen
den 1 april nästan 5 000! 2 matningsförsök
gjordes med korn respektive potatis, men
utan framgång. Våren 2001 drog tranorna
snabbt över och som mest räknades 1 385
tranor in i början av april. Varje vår är unik
och våren 2002 kulminerade transträcket
tidigt med den första stora 100-flocken redan den 13 mars. Som mest räknades 1705
tranor in i samband Nedre Helgeåns Fågelstations rutinräkningsrunda den 1 april.
2003 – första året med fungerande tranmatning

Tack vare de räkningar som Nordöstra
Skånes Fågelklubb utförde har vi en bra
uppfattning om antalet rastande fåglar och
denna vår var ovanligt utdragen med stora
flockar (fler än 300 rastande tranor) från
den 23 mars till den 19 april. Den högsta
siffran övernattande fåglar uppgick till 3
840 fåglar (2 100 ex Pulken och 1 740 ex
Björkhäll den 2 april). Kalkylerar man
med att varje trana rastar i snitt 3 dagar bör
mellan 6 000 och 10 000 tranor passerat
genom området den här våren.
Matning/matningsförsök utfördes på två
ställen, dels vid Yngsjö (mitt för kiosken),
dels vid Gärds Köpinge. Det konstaterades att matningen vid Gärds Köpinge bara
resulterade i att tranorna besökte fältet yt-
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terligare någon dag, men sedan övergavs
detta för andra fält, trots att mat fanns
kvar. Vid Yngsjö vårbearbetades ett ca
4,5 ha stort fält varefter tranfoder(korn)
spreds med såmaskin och fältet vältades.
Det var först rätt sent under rastperioden,
i samband med en kallare period och avstannad vårbruksaktivitet på slätten, som
tranor lockades till/uppmärksammade fältet. Under en knapp vecka gick varierande
antal tranor på fältet. Som mest räknades
1550 ex och sålunda var 2003 det första
året då matning fungerat!
2004 – tranorna ökar i antal
Tranrastperioden var utdragen med större
flockar (mer än 300 rastande fåglar) iakttagna från omkring den 23 mars till den
13 april. Högsta antalet inräknade fåglar
på väg till övernattningsplats uppgick till
samma som år 2003, dvs ca 3800 fåglar.
Matning utfördes återigen på matfältet vid
Yngsjö (mitt för kiosken). Lunds Universitet, som genomförde ett forskningsprojekt om fiskgjusar, bidrog också med nära
nog dagliga räkningar av flyttande tranor
över Hammarsjön. Man bedömde att mellan 12 500 och 13 500 tranor passerade
över slätten denna vår.
2005 – tranorna väljer nu matningen
framför nysådda grödor
Tranvåren 2005 kom igång sent i det kalla
vädret. Så sent som den 13 mars var marken fortfarande täckt med snö och det var
-10 grader på morgonen. Under Fågelklubbens och Naturskyddsföreningens
välbesökta trankväll vid Pulken den 30
mars kom 750 tranor in för övernattning,
men redan kvällen därpå kom det dubbla,
1 500 tranor. Nu genomfördes tranräk-
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ningar var tredje kväll av Fågelklubben
och som max räknades 2 250 tranor in vid
nattplatserna Pulken och Hammarsjön den
1 april. 2005 rådde stark ostlig vind som
gjorde att många av tranorna flög västligare, över Danmark och Västsverige. Matningen på matningsfältet i Yngsjö kom
igång på skärtorsdagen, den 31 mars, och
fungerade utmärkt. Under 14 dagar kunde
man dagligen se en stor del av ”Vattenriket-tranorna” på matningsfältet. Under
den mest intensiva perioden stod dagligen
runt 1000 tranor på fältet, samt en icke
oansenlig mängd skådare mer eller mindre
lämpligt placerade utmed väg 118. Bland
de rastande tranorna gick fyra färgmärkta
tranor under många dagar. Tre av dessa var
märkta som ungfåglar i Sverige och den
fjärde i Tyskland. Få eller begränsade skador på nysådd gröda rapporterades 2005.
2006 – matningsfält görs vid Pulken,
men lanseringen går trögt
Tranvåren 2006 kom igång mycket sent
och vintern låg kvar över landskapet när
första tranorna och de första lite större
flockarna dök upp den 27 mars. Dessa
tranor, i flockar om 150 till 300, stod på
majsfälten mellan Ripa och Härnestad
eftersom ingen vårsådd kommit igång. I
samband med att vårsådden startade kom
matningen på fältet mitt emot kiosken i
Yngsjö igång den 7 april och redan dagen
efter stod 400 tranor på matningsplatsen.
Den 11 april färdigställdes också ett matningsfält vid Utemuseum Pulken, för första gången. Detta fält besöktes aldrig av
några tranor. Många skådare rapporterar
nu regelbundet sina obsar i tranobsboken
på Vattenrikets hemsida.

2007 – Pulken etableras denna utdragna
säsong
Tranvåren 2007 kom igång tidigt och redan den 1 mars siktades de första häcketranorna. Den 12 mars var den första stora
transträckdagen med 860 ex sträckande
över Håslövs ängar. När första trankvällen
med föreningarna anordandes den 28 mars
fanns ca 50 personer på plats och 800 tranor gick ner för att övernatta.
Vid det laget hade närmare 100 inlägg
gjort i tranobsboken. Den 29 mars var
första tranräkningen i Fågelklubbens regi.
1400 tranor i området (900 Pulken, 500
Hammarsjön). Den 30 mars påbörjades
matningsfältet vid Yngsjö eftersom det
var nysådd överallt och stora tranflockar
började direkt söka sig till matningsfältet.
Den 5 april såddes matningsfältet vid Pulken in. Under påskhelgen var det gott om
tranor både på matningsfältet vid Yngsjö
och glädjande nog också på matningsfältet
vid Pulken. Tranräkningen den 6 april bjöd
på årets högsta säkra siffra, 1 390 övernattande tranor vid Pulken, som tyvärr skrämdes av båtburna gäster. Flockar med hundratalet tranor höll sig kvar i trakterna runt
Yngsjö- Nyehusen ända till månadsskiftet
april-maj och så sent som den 2 maj lästes
flera färgmärkta tranor av.
2008 – Pulken ersätter Yngsjö
Större flockar anländer i mitten av mars
och tranorna stod runt om i bygden, många
på gamla majsfält. Den 20 mars var många
flitiga och rapporterade och som mest hade
då 1200 fåglar samlats på ett fält varifrån
de lyfte för att flyga för övernattning. Vid
Fågelklubbens första räkning, den 26 mars
räknades 1192 tranor in. En morgontidig

observation från den 30 mars kl. 06.15
berättar om ljudligt trumpetande från de
övernattande tranorna. Samma dag startade matningen på fältet vid Pulken. Här
spreds under dagen 300 kg ”tranmat”
(korn) för att locka hit tranorna.
På tranräkningen den 1 april räknades inte
mindre än 1700 tranor in, drygt 400 gick
ner på västra sidan av Hammarsjön och ca
1 300 kom in vid Pulken. På lördagen den
5 april hittade tranorna fram till matningsfältet vid Pulken tornet och som mest observerades 400 tranor där.
Vid fågelklubbens sista räkning den 10
april räknades drygt 500 tranor in. Större
delen av tranorna hade dragit vidare, men
fortfarande i månadsskiftet april-maj syns
flockar om tiotals tranor och på kvällen
den 27 april övernattade så mycket som
230 tranor i södra delen av Hammarsjön.
2009 – en knockout succé!
Den 11 mars kom den färgmärkta tyska
tranan som sågs 2008 vid Rebbetuaröd
tillbaks och i mitten av mars ses drygt 230
landa vid Pulken. En vecka senare, den 21
mars, ses hela 1094 tranor landa vid Pulken! Den 22 och 23 mars ses båda dagarna
flera flockar på runt 400 tranor på olika
fält, både gamla majsfält och nysådda fält.
Matningen vid Pulken påbörjades den
25 mars och gav omedelbar respons. Kl
14 spred lantbrukare Ulf Börjesson 500
kg korn på matfältet vid Pulken. KL 18
räknades redan 340 tranor in på matfältet!
Förmiddagen därpå var inte mindre än 800
tranor och lunchade på matningsfältet och
samma eftermiddag stod 1600 tranor på
matningsfältet intill utemuseet. På kvällen
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foto: Hans Cronert

Ulf Börjesson serverar här läckerheter till de rastande tranorna

räknades hela 3600 tranor in, vilket var rekord. Ända tills nästa dag...
27 mars: Rekordet från gårdagen slogs när
runt 2 000 tranor fanns på plats vid matningsfältet och ytterligare 2000 tranor flög
in för övernattning i våtmarkerna vid Pulkenl Dvs närmare 4 000 tranor totalt! Detta
rekord slogs den siste mars när 4 250 tranor räknades in vid Pulken.
Under april höll sig fortfarande stora
flockar tranor kvar vid matningsfältet vid
Pulken och så sent som 9 april kom fortfarande 1400 tranor in för övernattning. En
fantastisk transäsong med tranrekord både
när det gäller antal tranor och besökare är
till ända. Mycket intressant är de uppgifter
vi fått av Simone Röper som fanns på plats
i Vattenriket för att läsa av tranor. Bland
de avlästa tranorna fanns 3 norska, 2 från
Västerbotten, en från Västergötland och en
finsk trana! Och från Linderödsåsen rapporterades en tysk trana!
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2010 – Pulken etableras med alltfler tillresta skådare
17 mars rapporterades den första rastande
tranan vid Pulken och dagen därpå flög
100 tranor mot norr över Pulken. Den 24
mars rapporterades över 300 vid övernattningsplatsen vid Pulken och därefter ökade antalen successivt.
29 mars kom uppgifter om första sådden
i trakten och därmed harvade lantbrukare
Ulf Börjesson matningsfältet vid Pulken
och spred ut den första omgången av 300
kg korn sent på eftermiddagen. Redan dagen efter, den 30 mars, stod 1 000 tranor på
matfältet. Den 31 mars gjordes säsongens
toppnotering då Fågelklubbens tranräknare fick ihop hela 3 650 tranor vid Pulken.
Första veckorna i april minskade antalet
tranor successivt då de drog vidare norrut.
Under säsongen lästes 12 ringmärkta tranor av, fler än någonsin tidigare. Flera av
de ringmärkta tranorna stannade i uppåt 10

2011 – rekord och massmedial uppmärksamhet!
Aldrig förr har så många tranor räknats
samtidigt vid Pulken. Som mest samlades
7200. Och besökarna låg inte långt efter.
Bara under en vecka passerade mer än
3500 personer besöksräknaren som fanns
på plats.
21 mars märktes att tranorna började komma i större antal då nästan 1 000 sågs övernatta vid Pulken. Den 25 mars påbörjades
matningen vid fältet strax intill Pulken och
de första dygnen övernattade runt 2 000
tranor där. Den 30-31 mars slog tranorna
alla rekord då hela 7200 tranor övernattade vid Pulken! Troligtvis bidrog dåligt
flygväder till den stora ansamlingen.

foto: Hans Cronert

dagar innan de lämnade Vattenriket. Våren
2010 bjöd på ännu en god transäsong. Under påskveckan stod regelbundet 1 000-2
000 tranor på matningsfältet till glädje för
många påsklediga tranentusiaster. I fågeltornet i Pulken fick vi trängas med en
växande skara danskar, vilket är mycket
trevligt!

Från solen går upp tills solen går ner, lyfter
och landar det tranor.

med skorrande trumpetstötar och långsamma vingslag”.

4 april hade vädret blivit bättre och många
tranor gav sig av men fortfarande övernattade runt 2000 tranor vid Pulken. De flesta
av dem uppehöll sig på matfältet under dagen och nästan inga tranor kom inflygande
från omgivande fält. 14 april var övernattande tranor nere på ca 500 st.

2012 – tranornas ”bed and breakfast”
fortsätter att leverera
17 mars är tranorna på gång och runt 300
tranor uppehöll sig vid Pulken. Flera lantbrukare i trakten hade redan påbörjat vårsådden av korn, och därför spreds också
den första laddningen korn till matningsfältet sydost om fågeltornet. De följande
kvällarna ses knappt 1 000 tranor invänta
övernattningen på matningsfältet. Den 22
mars ökar antalet till ca 4 000 st och den
24 mars görs årets toppnotering med 6890
tranor.

Tranornas invasion väckte det året stor
uppmärksamhet i radio, tv, på bloggar
och i nyhetsartiklar, både i Sverige och i
Danmark. Kristianstadsbladet var först ut
med att konstatera att ”våren har kommit

I början av april minskade antalet till 2
000-4 000 st och under påskhelgen (10
april) fanns mellan 2 000 och 3 000 tranor
på plats. En vecka senare stängs tranornas
”bed and breakfast” för säsongen.
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foto: Jan Linder

Tranor på inflygning mot Pulken till glädje för oss alla

2013 – folkfesten har blivit en tradition
med tidvis mer folk än fjäderfä!
Vintern höll oss i ett järngrepp med snö och
minusgrader ända tills slutet av mars. Tranorna lät vänta på sig och det nyrenoverade
utemuséet fick invigas utan trumpetstötar,
men så tillslut kom de i större antal i början
av april. 2 april körs korn ut på matningsfältet för första gången den här säsongen
och matningen fungerade återigen väl och
inga skador på nysådda fält rapporterades.
Störst antal tranor fanns vid Pulken den 13

april, då det räknades till 2 900 tranor på
kvällen och dagarna som följdes räknades
strax under 2 000 tranor in. Den 22 april
matades tranorna för sista gången och
därmed avslutades årets säsong. Mer än 7
000 personer kom till Pulken i vår för att
uppleva tranorna. Nytt för i år var att man
kunde se tranorna vid Pulken via webbkamera på Vattenrikets hemsida. Drygt 16
000 personer tittade på webbkameran som
var igång 28 mars till 24 april.

		
Referenser
Cronert, H, Magntorn, K & Trolle, E. Tranvårarna 2000-2013 - en sammanfattning. Pdf på Vattenrikets hemsida
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Ulrika Tollgren

Gåsräkning i Lettland respektive Nordostskåne
Text: Hakon Kampe-Persson

Tänk på trana och lokaler som Laguna de
Gallocanta, Hortobágy, Lac du Der Chantecoq, Rügen, Pulken och Hornborgasjön.
Kunskapsläget är betydligt sämre för flera
andra arter. Även inom en så välstuderad
grupp som gässen innehåller kartan fortfarande stora vita fläckar. Eftersom flera
av fågelklubbens medlemmar har ägnat
mycket tid och energi åt att kartlägga de
gäss som rastar och övervintrar i Nordostskåne, kan det vara av intresse att se närmare på ett av våra grannländer, där man
inte på långt när hunnit lika långt. Ett flertal av fågelklubbens medlemmar har aktivt
stöttat fågelintresset i Lettland och många
har även besökt det vid åtminstone något
tillfälle. Dessutom genomfördes Lettlands
första gåsräkning av en av fågelklubbens
medlemmar.
När det gäller att genomföra gåsräkningar
i Lettland utgör landets geografi en verklig
utmaning. Delar av landets jordbruksbygd
liknar Kristianstadsslättens, men på andra
håll är landskapet kraftigt kuperat med ett
glest vägnät. Flera gårdar ligger dessutom
omgivna av skog. Att anlägga gårdar i
ogenomtränglig skog har i Lettland varit
ett sätt att skydda sig under orostider. Lettlands läge mitt i Europa har dragit till sig
främmande styrkor alltifrån tidig vikingatid tills de sista ryska trupperna lämnade
landet 1998. Alltsomoftast har dessa för-

Foto: Sven Birkedal

Temat för den internationella flyttfågeldagen den 11-12 maj i år var nätverksbildande för flyttande fåglar. En grundförutsättning för att kunna förverkliga detta
är att lokalerna längs med flyttningsvägarna är kända. För många arter har vi
god kunskap om de främsta områdena.

Vitkindad gås

band dragit fram genom landet plundrande
och ödeläggande allt i sin väg.
Till ytan är Lettland 43 gånger så stort som
Nordostskåne. Antalet aktiva fågelskådare
är dock inte fler än drygt 20 (Gaidis Grandans muntligen). Intresset för att spana
igenom rastande gåsflockar på jakt efter
ovanligare arter är stort bland landets skådare. Spanandet underlättas dessutom av
att det, särskilt under våren, vanligtvis är
nära till en rastande gåsflock. Paradoxalt
nog kan det faktum att de rastande gässen är såväl väl spridda som talrika vara
förklaringen till att antalsuppgifter saknas
nästan helt och hållet.
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Den senaste listan med ”lettiska fågellokaler av internationell betydelse”, så kallade
Important Bird Areas (IBAs), publicerades 2004. I den listan återfinns 13 lokaler
på totalt 203.772 hektar i vilka sädgåsen
är en av de kvalificerande arterna, i två fall
den enda arten. Samtliga lokaler utgörs av
nationalparker eller naturreservat, flera av
dem med heltidsanställda fågelskådare.
Trots det är kunskapen om antalet gäss
som regelbundet rastar där ytterst bristfällig, oftast endast bestående av några
enstaka observationer av rastande flockar.
Dessutom är det sällan som man skiljt
mellan de olika arterna. För resten av landet är kunskapen ännu sämre.
Lettland är i stort behov av kunskap om
de rastande gässen, dels för att på ett effektivt sätt kunna skydda de viktigaste lokalerna och dels för att kunna avgöra vilka
områden som kan upplåtas för storskalig
exploatering. Av ekonomiska skäl är majoriteten av Lettlands lantbrukare pressade
att se sig om efter alternativa inkomstmöjligheter. Att upplåta mark för vindkraftsparker är en möjlighet som förts på tal.
Uppenbarligen finns det ett mycket stort
intresse bland vindkraftsfirmor i Nordvästeuropa för att bygga dessa. Eftersom
kunskap om de rastande gässen saknas,
kanske även insikt om landets stora betydelse som rastlokal för flera gåsarter under
vårflyttningen, finns det en uppenbar risk
för att storskalig exploatering kan lokaliseras till helt fel områden.
I detta läge kände jag mig manad att börja
arbeta för att få till stånd en kartläggning
av Lettlands gåsområden. Målsättningen
är att få fram basfakta om samtliga områ-
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den som regelbundet hyser rastande gäss.
För varje gåsområde önskas uppgift om
var gässen tillbringar natten, var de söker
föda, hur många fåglar av olika arter som
rastar vår respektive höst samt när på året
området utnyttjas.
Pilotstudie i Lettland våren 2013
Tack vare ett anslag från den holländska
organisationen Natuurmonumenten kunde
jag den gångna våren påbörja en kartläggning av de områden i Lettland som de rastande gässen utnyttjar. Anslagets storlek
gjorde dock att jag tvingades till en kraftig
prioritering av vilka områden som skulle
besökas. Våren i Lettland var liksom i flertalet andra länder mycket sen i år. Bortsett
från landets västligaste del samt enstaka
fält i inlandet var hela landet fortfarande
täckt av snö och is den 12 april. Först påföljande natt steg temperaturen över nollstrecket. En snabb snösmältning följde,
vilket i sin tur medförde omfattande översvämningar. Alla markvägar, flertalet mindre och flera medelstora vägar samt några
av de större vägarna blev under kortare
eller längre tid ofarbara. Därmed blev det
redan glesa vägnätet ännu glesare, vilket
sannerligen inte underlättade fältarbetet.
Totalt besökte jag 33 gåsområden denna
vår. Den sena våren gjorde dock att inte
samtliga besök var optimala. Ofta förhindrade översvämningar att hela området
besöktes, ibland kom jag några dagar för
tidigt eller för sent och i några fall hade
gässen helt enkelt flugit värdshus förbi.
Min erfarenhet av rastande gäss gjorde
dock att jag i de flesta fall kunde avgöra
områdenas lämplighet för gäss, även om
det inte fanns några gäss där just då. Dessa

Foto: Linda Niklasson

En flock med taigasädgäss varav en är halsmärkt. Ser man halsmärkta gäss så är det bra om de rapporteras
på www.geese.org Och ifall det inte går att avläsa hela numret (för att det är smutsigt eller märkningen är
skadad etc) så kan man mejla Adriaan de Jong adriaan.de.jong@slu.se så kan han göra sökningar i registret.

besök gör att jag på ett effektivt sätt kan
komplettera med observationer gjorda av
andra. Som väntat bestod flockarna till
99% av tundrasädgäss och bläsgäss, men
jag fann även taigasädgäss, grågäss och
vitkindade gäss. När man spanar igenom
ett stort antal gäss hittar man normalt också några ovanligare individer. Denna gång
blev det en spetsbergsgås, en fjällgås, en
grönländsk bläsgås samt en hybrid mellan
fjällgås och bläsgås. Den största flocken
utgjordes av 8.500 tundrasädgäss och
1.500 bläsgäss vid Burtnieks. Det största
antalet gäss fann jag inom gåsområde
Lubāns, nämligen 7.500 tundrasädgäss,
13.000 bläsgäss och 155 vitkindade gäss.
Tundrasädgäss och bläsgäss uppträder
ofta i blandade flockar, i vilka det kan vara
svårt att ange exakt hur många individer
det är av vardera art. Många skådare löser
det problemet genom att rapportera dem
som ”grå gäss”. När ni i det följande stöter

på termen ”grå gäss” skall ni följaktligen
läsa det som en blandflock med tundrasädgäss och bläsgäss, i vilken även en del
andra gäss kan ha ingått.
I efterhand upptäckte jag att ytterligare två
personer hade spanat igenom gåsflockarna
vid Lubāns samma dag som jag räknade
in 20.655 gäss. Den ena rapporterade 100
vitkindade gäss och den andra 20 vitkindade gäss. En tredje person som hade besökt lokalen två dagar tidigare, då antalet
gäss sannolikt var omkring 20.000, rapporterade 6 vitkindade gäss och 1 bläsgås.
Tydliga exempel på att man gör klokt i att
betrakta de antalsuppgifter som rapporteras av lettiska fågelskådare som minimisiffror.
Förutom det egna fältarbetet utnyttjades
följande källor för att inhämta fakta om
rastande gäss i Lettland: mina egna fältanteckningar från åren 2003–2012, publice-
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rade uppgifter (böcker, artiklar och rapporter), Internet, observationer från kollegor
samt ett upprop till aktiva medlemmar i
Lettlands Ornitologiska Förening (LOB).

mer att vara tämligen välbesökta medan
det för andra områden endast kommer att
finnas en eller några få observationer att
tillgå. Som mått på de olika områdenas
betydelse har jag därför valt att utnyttja
maximisiffror för olika arter samt gruppen
”grå gäss”. Detta tillvägagångssätt stöds
av det faktum att maximisiffrorna uppvisar endast små variationer mellan åren i
de områden för vilka det finns uppgifter
från ett flertal säsonger. Med detta som utgångspunkt har jag gjort en sammanställning av samtliga gåsområden i vilka minst
1.000 ”grå gäss” inräknats om våren under
åren 2008–2013 (Tabell 1). Denna tabell

I Lettland finns det sedan sommaren 2008
en motsvarighet till Artportalen/Svalan.
Men till skillnad från i Sverige är det huvudsakligen amatörer som utnyttjar http://
www.dabasdati.lv. Artjägarna däremot
håller sig till http://www.putni.lv och http://
www.latvijasputni.lv. Till den som vill veta
något om landets fågelfauna rekommenderar jag i första hand den förstnämnda
adressen. Det var där jag fann de flesta
användbara uppgifterna om de rastande Gåsområde
gässen. Observationer och andra upp- Augstroze
gifter erhölls även från Dmitrijs Boiko, Ădaži
Igors Deņisovs, Seppo Ekelund, Valters Babītesjön
Farnasts, Artŭrs Laubergs och Valdis Burtnieks
Pīlats. Däremot gav uppropet till lan- Celmi fiskdamm
dets mest aktiva skådare ingenting alls. Cenamossen
Det totala antalet kända gåsområden
ökade från 13 till 87 under pilotstudiens
gång. Tills vidare måste denna lista
dock betraktas som ett provisorium,
ty för flera områden finns än så länge
endast en eller några få observationer.
Med mer kunskap kommer säkerligen
några områden att slås ihop medan andra kommer att delas upp. Dessutom
kommer säkerligen ett flertal områden
att tillkomma, ty stora delar av landet
har ännu inte besökts, varken av mig eller någon annan.

IBA-kod

Tundrasädgås

Bläsgås

”grå gäss”

LV035

2,500

130

3,000

LV078

>1,400

4,000

4,000

LV022

5,000

1,500

6,500

9,700

11,000

17,000

10

750

1,500

LV030

400

2,000

3,000

Durbesjön

LV006

>1,000

2,400

3,000

Dviete

LV049

>250

>3,500

>20,000

Ezersmossen

-

100

2,000

>500

>2,000

3,100

Iecava

-

300

2,300

Kamārceängen

-

-

5,000

4,500

1,500

6,000

340

1,500

1,500

Gudenieki

Ķemeri nationalpark

LV076

Liepajasjön
Lubāns

LV052

7,500

13,000

20,500

Papesjön

LV068

>2,500

>3,000

14,000

Sedamyren

LV039

2,800

4,200

7,000

-

1,000

2,000

-

>1,000

8,000

10,000

-

1,500

1,500

LV028

5,000

33,000

40,000

-

1,500

2,700

LV064

8

120

1,200

50

1,000

4,000

1,500

14,400

16,500

700

800

1,500

Smukas
Staldātimossen
Stāmeriena socken
Svētes nedre del
Talsi

Även sedan jag besökt samtliga gåslokaler i Lettland kommer kunskapsläget
med största sannolikhet att variera mellan gåsområdena. En del områden kom-

Tāšisjön
Turlava
Užavalåglandet
Zebrussjön

Tabell 1
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LV012

Nordostskåne och Lettland
Kunskapsläget i Lettland idag kan närmast
jämföras med det som rådde i Nordostskåne för 37 år sedan. Under åren 1956–1975
genomfördes fem gåsräkningar i Nordostskåne, organiserade dels av trion Birger Jensen, Gunnar Markgren och Sven
Mathiasson och dels av Georges Huyskens. En sjätte räkning genomfördes strax
innan klubben bildades, men från den har
jag ännu inte lyckats hitta några resultat.
Alltifrån 1947 fanns dessutom ett flertal
såväl publicerade som opublicerade antalsuppgifter från de olika gåsområdena.
Även om exakta uppgifter saknades fanns
det sålunda en tämligen god bild av gässens normala förekomst i Nordostskåne då
klubben den 27 november 1976 inledde sin
långa svit av månatliga gåsräkningar. För
att genomföra motsvarnade gåsräkningar i
Lettland skulle det krävas ett mycket stort
antal frivilliga, vilka inte finns idag. Faktum är att det med största sannolikhet inte
ens skulle gå att få ihop det antal personer
som varje månad ger sig ut och räknar gäss
i Nordostskåne.
Pilotstudien väckte bland annat frågan
om en del av gässen rastar inom mer än
ett område samma säsong. Gäss skulle ju
kunna följa snösmältningen och först rasta

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

visar med all tydlighet hur ojämnt materialet ännu är. Detta beror framförallt på
att gäss ofta rapporterats utan angivande
av art. Gåsområden som exemplifierar
detta är Dviete, Ezersmossen, Iecava,
Kamārceängen, Papesjön, Tāšisjön och
Turlava. Några av lokalerna som nämns
i tabellen är säkerligen välbekanta för de
som besökt Lettland.

En hybridgås.

i västra delen av Lettland och sedan i den
östra delen. Dessutom var det stor skillnad i beteende mellan gäss som sågs rasta
i början respektive slutet av säsongen.
Under tidig vår tillbringade gässen större
delen av dagen med att söka föda. Under
den senare delen däremot vilade de under
en stor del av dagen. Detsamma har jag
tidigare observerat bland rastande sädgäss
i Umedeltat. En möjlig förklaring skulle
kunna vara att de sist flyttande gässen utgörs av individer som redan bestämt sig
för att inte häcka det året. Därmed har de
inte så bråttom till häckområdena, samtidigt som de inte behöver bygga upp energireserver inför häckningen. Har något
liknande observerats bland gässen i Nordostskåne?
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Tar en del av de gäss som rastar och övervintrar i Nordostkåne vägen via Lettland
under sina flyttningar från och till sina
häckningsområden? En frågeställning att
titta närmare på med anledning av årets
tema för den internationella flyttfågeldagen. I nuläget kan jag inte ge något exempel, men av de drygt 1.000 sångsvanar
som halsringmärkts i Lettland av Dmitrijs
Boiko har åtminstone en setts i Nordostskåne. Beträffande gäss kan nämnas att
en sädgås som ringmärktes i Vombsjön på
70-talet sköts i Lettland påföljande höst.
Den främsta möjligheten att söka svaret
på den inledande frågan är en systematisk
kontroll av halsringmärkta gäss på båda
sidor av Östersjön. Märkningen av tundrasädgäss och bläsgäss sker huvudsakligen
på övervintringslokaler i Nederländerna
och Tyskland. Av den anldeningen kan
det mycket väl förhålla sig så att gäss som
följer denna flyttningsrutt endast i undantagsfall fångas och märks. Enda chansen
att få klarhet är naturligtvis att fortsätta
spana igenom flockarna och rapportera
alla märkta individer.
Framtiden
Anslås medel kommer en heltäckande
kartläggning av samtliga gåsområden i
Lettland att genomföras 2014–2015. Fältarbetet kommer att koncentreras till våren,
men ett flertal områden kommer att besökas även under hösten. Bland områden att
besöka hösten 2013 finns Lāči fiskdamm,

Lielaucesjön, Zebrussjön, Smukas, Durbesjön, Ķemeri nationalpark och Svētes
nedre del.
Utöver det egna fältarbetet kommer jag att
på olika sätt verka för en ökad medvetenhet bland de lettiska skådarna. I ett första
skede gäller det att öka intresset för att
såväl räkna samtliga gäss i de flockar de
stöter på, inte enbart spetsbergsgässen och
de rödhalsade, som att rapportera dessa
på http://www.dabasdati.lv. I så fall görs
uppgifterna tillgängliga för alla, både nu
och i framtiden. Först därefter blir det aktuellt med samordnade räkningar. När de
olika gåsområdena kartlagts kan detta ske
stegvis, genom att enskilda personer eller
lokala grupper börjar räkna inom ett eller
några områden. För att om möjligt uppnå
detta kommer såväl artiklar på lettiska
som personliga kontakter att krävas.
En annan källa till kunskap är ringmärkningsdata. I första hand kommer jag att
försöka få tillgång till levnadshistorierna
för de halsringmärkta bläsgäss och tundrasädgäss som setts i Lettland. Därigenom
hoppas jag kunna få svar på ett flertal frågor, som till exempel om gässen utnyttjar
flera gåsområden under samma säsong,
om de gäss som lämnar landet sist om
våren framförallt utgörs av icke-häckare
samt om det finns individer som rastar i
såväl Lettland som Nordostskåne.

Hakon Kampe-Persson
Pulmaņi, Glŭdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, Lettland
kampepersson@hotmail.com
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Faktaruta
Till skillnad mot det normala hos fåglar flyttar gäss, svanar och tranor familjevis. Ungarna kan
därmed lära sig var de bästa lokalerna för rastning och övervintring finns. För att fåglarna skall
kunna använda ett område fordras att det erbjuder såväl en säker plats för dem att tillbringa
natten på som lämpliga lokaler att söka föda på. Förmedlingen av kunskap från generation till
generation leder vanligtvis till att traditioner utvecklas, där fåglarna använder samma lokaler år
efter år, generation efter generation.
Som nattlokal utnyttjar gäss sjöar, fiskdammar, högmossar, vattendrag, kustnära öar, grunda
havsvikar och översvämmade områden, medan födosöket sker på gräsmarker och odlade fält.
Räkning av gäss kan ske antingen då de lämnar nattlokalen på morgonen eller då de söker föda.
I Mellansverige är räkning vid nattlokalen det vanligaste medan räkning på födosökslokalerna
är det normala i Skåne. Då samtliga lokaler inom en region räknas samtidigt, som i Nordostskåne, kan det vara praktiskt att dela regionen i räkningsområden (se nedan). Skulle räkningen
däremot genomföras under en följd av dagar, vilket är fallet i Sydskåne, måste regionen först
delas in i gåsområden (se nedan).
Räkningsområde = Ett geografiskt område med klart angivna gränser, till exempel längs med
större vägar, inom vilket samtlig gäss räknas. I Nordostskåne har räkningsområdena varit oförändrade alltifrån starten 1976, vilket är en förutsättning för att kunna jämföra resultat från olika
tidsperioder.
Gåsområde = Ett geografiskt område som består av dels den lokal där gässen tillbringar natten
och dels de lokaler där de söker föda. Finns det god tillgång på lokaler för gässen att tillbringa
natten på kompliceras ofta bilden. Ibland finns det flera nattplatser inom ett gåsområde, mellan
vilka gässen alternerar eller delar upp sig på. I andra fall kan gäss i näraliggande gåsområden
ibland söka föda på samma fält. I det sistnämnda fallet kan det vara svårt att avgöra till vilket
gåsområde de inräknade gässen bör räknas.
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Boktips:

En morgontrött fågelskådares bekännelser.
Dagboksblad maj – december.
Författare: Lars Sund

Lars Sund berättar om en eller flera arter de
dagar mellan maj och december som vi får
följa honom. Han kan sätta en del kryss på
sin ”livslista” under den här perioden, men
mest handlar det om våra vanliga svenska
fåglar som han ser, beskriver och berättar
om. Vi hittar honom inte bara ute i naturen
utan också i staden, på soptippar och parkeringsplatser. Överallt där fåglar finns. Och
där fågelskådare finns. Även denna rara art
ägnar han sin uppmärksamhet. Vi får veta
hur fågelskådningen, som den ser ut idag,
startade i USA. Kikarens historia ägnar han
också några sidor. Mycken fakta blandas
med fågelupplevelserna och historier om
skådandet. Han är själv närvarande i berättelserna inte bara som en registrerande skå-

Besök S&S förlagets websida för
mer information om författaren och
hans böcker. http://alturl.com/nkcgc
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

Lars Sund är skönlitterär författare och fågelskådare. Han har skrivit en bok om sina
iakttagelser och upplevelser när han i sin
hemstad Uppsala och i dess omgivningar
tittar på fåglar. Han beskriver sig själv som
en morgontrött fågelskådare eller med poeten Gellerstedts ord ”ottelat”. Klockan fem
kliver han ur bädden för att skåda fågel och
höra deras morgonsång. Jag känner mig inte
ottelat när jag stiger upp vid fem även om
jag vet fåglarna har vaknat för flera timmar
sen.

dare. När han besöker sin akut sjuka mor på
sjukhus i Finland läser han Phoebe Snetsingers bok Birding on borrowed time. En cancersjuk kvinna som fått ett års frist i livet.
Hon satsar allt på fågelskådning och kommer att leva i 20 år och uppnå den ansenliga
siffran 8444 fågelarter.
Vill man idka fågelskådning från fåtöljen
hjälper han oss med tips: Erik Rosengren,
Roger Tory Peterson, Carl von Linné, Harry
Martinsson, Lord Grey, Gunnar Brusevitz
och många fler författare i olika genrer. En
bok att njuta av och samtidigt lära sig av.

Margareta Rydhagen

Funktionärsutbildning - du behövs!
Vill du vara med och ta emot besökarna vid
t.ex trandagarna eller på fågelskådningens dag?
Vi behöver vara fler som hjälps åt med det praktiska som att
berätta om vilka vi är, vad vi sysslar med eller att t.ex hjälpa
besökarna att hitta fåglarna som vi vill visa upp.
Vi träffas den 20:e februari kl. 19.00 på Studiefrämjandet i
Kristianstad för några timmars utbildning över en kvällsfralla.
Tips och erfarenheter utbytes kring funktionärsrollen vid olika evenemang.
Anmäl om du kommer så blir det lättare att planera fikat.

Kontakta Evert Valfridsson 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se

Fågelresa till Jämtland
Fågelklubben planerar att göra en fågelresa till Jämtland i sommar.
Vi kommer att avresa måndagen den 23/6 och komma hem måndagen den 30/6.
Planen är att vi reser med tåg från Hässleholm till Östersund och sedan
vidare med minibuss (ca 2h) till boende någonstans mellan Åre och norska
gränsen. Då det inte går att boka tågbiljetter mer än 3 månader i förväg så kan
vi inte garantera att resan blir med tåg, men det är det vi siktar på. Kostnaden
för tåg alternativt minibus är den samma.

Kostnaden för resa och boende är preliminärt men kommer att landa
på runt 4000.-/person. Till detta kommer kostnader för mat.
Anette Strand kommer att vara exkursionsledare under resan.

Sista anmälningsdag är 19 januari.
OBS! Endast ett begränsat antal platser.

Det kommer att hållas ett planeringsmöte med alla deltagare i slutet av januari.
Anmäl er till Ulrika Tollgren epost: ulrika.tollgren@orthanc.se
eller mobil: 0738-083773
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Att kvalitestssäkra observationer
eller konsten att skriva en bra raritetsblankett.
Text: Greger Flyckt

Många har under lång tid samlat sina observationer i anteckningsböcker och sedan
mitten av 1900-talet har man redovisat
intressanta observationer i tidskrifter som
VF. Sedan 1975 har alla intressanta fågelobservationer från Skåne samlats i en
tidskrift- Fåglar i Skåne. För vissa svårbestämda arter eller artgrupper har det förr
inte varit lätt att artbestämma t ex labbar,
skrikörnar mm men efterhand som bestämningslitteraturen och optiken blivit
bättre har det också blivit lättare att lyckas med artbestämningen. För att få en så
rättvisande bild av fåglarnas uppträdande,
speciellt de svårbestämda, sällsynta eller
avvikande fenologiska fynden skapades i
början av 1970-talet två granskande kommittéer. RK (RaritetsKommitén) granskar
de mest sällsynta arterna på nationell nivå
och RRK (Regionala RaritetsKommitén)
granskar fynd av fåglar i Skåne.
Idag är diverse larmsystem väl utbyggda
så en raritet som hittas ses ganska ofta av
flera personer. Många fågelskådare har
ofta kamera eller mobiltelefon med sig
så nuförtiden är det ganska vanligt att det
finns foto på fågeln. Trots detta blir det
förvånansvärt ofta fel ändå, vilket visar att
det där med artbestämning verkligen inte
är så lätt trots allt.
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Foto: Greger Flyckt

Att titta på fåglar är en stimulerande hobby
som vem som helst kan ägna sig åt. Vissa
studerar fåglarna vid fågelbordet under
vintern medan andra far land och rike runt
i jakten på de mest sällsynta fåglarna.

Rostgumpsvala är en RRK-art

Vad ska man tänka på när man tror
man ser något ovanligt?
Det viktigaste när man står inför någonting
som man tror är en ovanlig observation
(sällsynt/svårbestämd art eller avvikande
fynd tidsmässigt) är att man dokumenterar
så många detaljer som möjligt som styrker
arttillhörigheten. Man bör notera detaljer
direkt i fält och inte vänta tills man kommer hem. Viljan att ha sett en sällsynt art
kan få minnet att komma ihåg tokigt. Att
rita en enkel skiss i sin obsbok och där
skriva om vilka dräktkaraktärer man observerat samt andra saker som kan bidra
till bestämningen (flyktsätt, läten, proportioner, jizz mm) minimerar risken att man
kommer ihåg fel saker. Att vänta tills man
kommer hem och där titta i fågelboken
och bocka av alla viktiga karaktärer man
sett blir ofta inte sanningsenligt.

Foto: Greger Flyckt

Fältbestämningens ABC:
1. Går det att få en bild är detta mkt bra
även om bilden inte är så bra (se bild
på bronsibis här bredvid →).
2. Notera så många karaktärer som möjligt.
3. Skriv ner dina iakttagelser i fält i din
obsbok.

När ska man skriva en raritetsblankett?
RK har listat väldigt sällsynta arter (oftast
sådana som det finns väldigt få Svenska
fynd av) och väldigt sällsynta raser som
man vill ha in beskrivningar på för att fyndet ska kunna publiceras.
RRK har också en lista på lite mindre
sällsynta arter där man behöver beskriva
sin observation för att det ska publiceras.
RRK kan också begära in en beskrivning
på avvikande fynd som t ex fenologifynd
(rödvingetrast i juni).

Bronsibis. Trots att man inte ser några dräktdetaljer
bekräftar det dåliga fotot ändå artbestämningen.

är för triviala för att nämnas utan ger i stället tyngd till din rapport. Ska din rapport
kunna bedömas rättvist kan du inte beskriva en ung svartnäbbad islom som uppvisade ”typisk islomsprofil” utan att redovisa
vad du menar med det. Beskriv det du antecknat i din obsbok. Blanketten blir sällan
speciellt trovärdig om du har rabblat upp
allt enligt fågelboken för troligtvis har du
inte sett allt utan endast vissa viktiga detaljer. En viktig del i blanketten, som man
ska lägga tid på, är att argumentera varför
man har uteslutit vanligare liknande arter.
Nedan följer två exempel på blanketter.
Foto: Greger Flyckt

Det underlättar om du har erfarenhet av
arten sedan tidigare för då vet du vilka saker du ska koncentrera dig på. Tror du dig
ha en ung jaktfalk och koncentrerar dig på
huvudteckningen, och glömmer att titta på
vingundersidan, kommer du inte att ha tillräckligt med argument för att utesluta en
pilgrimsfalk.

Om du är säker på att du gjort en observation av en ovanlig art så lägger du in den
i den stora nationella databasen ”Svalan”.
Där kommer du sedan kunna fylla i en digital raritetsrapport.
Vad ska man tänka på när man fyller i
en raritetsblankett?
Beskriv fågeln mycket noga. Inga detaljer
Citronärla. Bättre att få en lite skruttig bild på en raritet än ingen alls.
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Fyndbeskrivning 1- Dubbelbeckasin,
2 augusti, Äspet
Kortfattat om händelseförlopp (uppträdande m.m.): Stod och tittade på vadare
när en fågel kom flygande rakt över tornet
och gick ner i lagunen. Såg direkt på den
kortare näbben och den stora storleken att
det var en dubbelbeckasin. Den gick omkring i ca 2 min innan den lyfte och flög
vidare söderut.

2. Observatören har inte lämnat någon utförlig beskrivning av den fågel han sett.
Det är viktigt att beskriva fågeln så detaljerat som möjligt.
3. Observatören har inte på ett tillräckligt
utförligt sätt beskrivit varför han uteslutit
enkelbeckasin och dvärgbeckasin.
4. Observationen är exceptionellt tidig. De
första dubbelbeckasinerna ses oftast inte
förrän i månadsskiftet aug/sept. Det gör
observationen extra ovanlig.
Foto: Greger Flyckt

Den ena bra och den andra sämre. Varje
beskrivning kommenteras efteråt.

Förväxlingsrisk förekommer teoretiskt
med följande arter: Enkelbeckasin och
dvärgbeckasin.
Dessa kunde uteslutas på grund av: Den
hade kortare näbb än en enkelbeckasin och
den var bukigare också. Den var större än
en dvärgbeckasin och jag har bra erfarenhet av enkelbeckasin sedan tidigare.
Bestämningen skedde: Omgående

Ser du en tuvsnäppa behöver du fylla i en blankett
eftersom den är sällsynt och kan vara ganska svårbestämd.

Utförlig beskrivning (dräkt, proportioner, silhuett mm): Den korta näbben och
bukigheten gjorde artbestämningen säker.

Fyndbeskrivning 2 – Svartnäbbad islom
28 okt Friseboda

Kommentar: Troligtvis skulle RRK underkänna observationen beroende på flera
faktorer.
1. Observatören verkar ha nöjt sig med två
ganska variabla karaktärer (näbb och bukighet). För att få observationen godkänd
skulle observatören behövt noterat fler
”bättre” karaktärer t. ex. bandningen på
bröst/buk, vita vingband, vingundersidans
teckning samt stjärtpennornas utseende.

Kortfattat om händelseförlopp (uppträdande m.m.): Stod och tittade på sträckande sjöfågel när det kom en, vad jag
uppfattade som, en stor och tung lom med
större fötter hängande bakom. Fågeln kom
bara ngn meter över vågorna och landade
i havet ganska omgående utan att jag fått
till artbestämningen. Jag tyckte det lutade
åt en islom men jag hann inte se fågeln tillräckligt bra. Trots att jag letade kunde jag
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försvinna ner i vattnet precis som om den
sjönk, utan ansats till dyk. Fågeln åldersbestämdes till 1k då den var relativt ljusfjällig på ryggen och där fanns inga inslag
av vita äldre fjädrar.
Bilaga 1. Bifogar en skiss på fågeln.
Foto: Greger Flyckt

inte hitta den igen där den gått ner. Efter ca
15 min hittade jag lommen igen ca 300 m
längre norrut och nu kunde den ses riktigt
bra och jag kunde artbestämma den till en
svartnäbbad islom. Fågeln låg kvar när jag
lämnade lokalen.
Förväxlingsrisk förekommer teoretiskt
med följande arter: Smålom, storlom
och vitnäbbad islom
Dessa kunde uteslutas på grund av:
Smålom och vitnäbbad islom kunde uteslutas då den här fågeln hade en stor mörk
dolkformad näbb. Storlom uteslöts pga
att den hade en tydlig mörk halsboa, ljus
kil mellan halsboa och hals/nacke, mörk
hjässa och nacke, brant kantig panna där
det mörka ögat omgärdades av ljusa små
klamrar. Vidare så saknade fågeln storlommens ljusa akterfläck.
Bestämningen skedde: Omgående när
väl fågeln sågs på vattnet.
Utförlig beskrivning (dräkt, proportioner, silhuett mm): Lommen kändes
stor med en kraftig dolkformad näbb som
hölls vågrät hela tiden. Den hade ett kantigt huvud med en brant panna. Ljus haka
och framsida hals kontrasterade tydligt
mot mörk nacke. Ögat, som var mörkt,
omgärdades av en ljus ögonring i det annars ganska mörka ansiktet. Ungefär mitt
på halsen fanns en markerad ljus kil som
avgränsade den mörka nacken /bakhalsen
från den mörka tydligt markerade boan.
Ryggen var svagt ljusrandig på mörk botten, tydligt ljusare än bakhalsen. Lommen
såg ut att ligga ganska djupt men ingen
vit akterfläck (a la storlom) sågs. Fågeln
dök vid två tillfällen och tycktes då bara

Bilaga 1. Fältskiss av en rastande svartnäbbad islom.

Kommentar: Troligtvis skulle RRK godkänna observationen beroende på flera
faktorer.
1. Observatören verkar ha fått med de flesta karaktärer för att få observationen godkänd. Han grundar bestämningen på flera
bra karaktärer, som ensamma inte hade
räckt för en säker bestämning.
2. Observatören har lämnat en utförlig beskrivning av den fågel han sett.
3. Observatören har på ett utförligt sätt
beskrivit varför han uteslutit de övriga lomarterna.
4. De bifogade fältanteckningarna stödjer
artbestämningen.			
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Varför ska man skriva blanketter?
Som skådare vet du ju vad du sett så vad
är då nyttan med att skriva en blankett?
Jo, för att andra ska kunna titta tillbaka på
ditt fynd om 30 år och se att du verkligen
sett det som behövdes för en säker artbestämning. Ett otroligt sent fynd av t ex en
svartvit flugsnappare i december behöver
beskrivas mycket detaljerat så att andra
kan se av beskrivningen avser en svartvit
flugsnappare och inget annat. Nu i splittider, då raser får artstatus, är det dessutom
extra viktigt att ha väldokumenterade fynd
av t ex rödstrupig sångare, mongolpipare
och gulärlor av sällsynta raser (ex feldegg). Att skriva en blankett på en vanlig
eller en ovanlig art är alltså ingen misstroendeförklaring mot någon utan ett sätt att

kvalitetssäkra observationer för framtiden.
Hoppas att du med den här lilla genomgången känner att du fått lite mer information om hur raritetskommittéerna jobbar och hur du ska gå till väga för att din
observation ska kunna behandlas på bästa
sätt. Nu är det bara att slita hårt i fält och
skulle du ha turen att hitta någonting sällsynt vet du hur du bör gå till väga för att
fyndet ska bli så väldokumenterat att det
kan presenteras i något kommande nummer av Spoven. Hittar du en spännande
fågel, kontakta gärna direkt någon fågelskådare du känner och informera om din
observation eller meddela någon i fågelklubbens styrelse.

Greger Flyckt
RRK-rapporter fylls i i samband med rapportering av obsar i Artportalen. För att registrera sig som rapportör
eller för att se vilka obsar som gjorts av andra besök http://svalan.artdata.slu.se/birds

Medlemsavgift 2014
Nu är det dags att betala årsavgiften för 2014.
Du betalar enklast med inbetalningskortet som medföljer detta
nummer.
Årsavgiften för fullbetalande medlem är 125 kr.
Familjemedlemmar betalalar endast 25 kr.
Anmäl gärna så många som möjligt.
Ungdomsmedlemmar upp till 25 år betalar också endast 25 kr.
Betala din medlemsavgift senast 31 januari 2014.
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Årsrapport för tärnprojektet 2013

Deltagare i projektet: Roine Strandberg, Patrik Olofsson, Johanna Grönroos, Thomas Alerstam
och Raymond Klaassen

foto: Patrik Olofsson

Den första SkOF-finansierade säsongen
innefattade fältarbete spritt under juni månad.
Fångsten blev inte fullt så omfattande som
vi hade tänkt oss. Dels var Roine tvungen
att ta en rad andra jobb under våren och
sommaren eftersom inga medel fanns för
avlöning inom tärnprojektet och därtill
häckade inte svarttärnorna framgångsrikt
i Herculesdammarna vilket omöjliggjorde
fångst av dessa.
Vid Krankesjön hann vi inte heller förbereda svarttärnefångst men däremot häckade några par fisktärnor på en för fångst
lämplig blottlagd yta.

Fisktärna

Loggerförsedda tärnor 2013 (Tabell 1)
Art		
Datum Tid
Lokal
Fisktärna		
2013-06-09
07.00
Fisktärna		
2013-06-18
18.30
Fisktärna		
2013-06-18
18.30
Fisktärna		
2013-06-20
00.30
Fisktärna		
2013-06-20
01.30
Fisktärna		
2013-06-20
01.30
Fisktärna		
2013-06-20
02.00
Fisktärna		
2013-06-27
01.00
Fisktärna		
2013-06-27
01.00
Fisktärna		
2013-06-27
02.00
Fisktärna		
2013-06-27
02.00
Silvertärna
2013-06-05
06.40
(Övr.info ang. F075: logger från 2011 avtagen)
Silvertärna
2013-06-17
19.00
Silvertärna
2013-06-25
15.00
Silvertärna
2013-06-25
15.00
Silvertärna
2013-06-25
15.00

Loggernr. Ringnr.
Trueskär F080
Trueskär F082
Trueskär F077
Krankesj F090
Krankesj. F083
Krankesj F676
Krankesj F086
Krankesj F076
Krankesj F078
Krankesj F081
Krankesj F079
Terrahol. F075

Färgring		
4536061 vit
4536152 vit
4536153 vit
4536159 vit
4536160 vit
4536161 vit
4536162 vit
4536168 vit
4536169 vit
4536170 vit
4536171 vit
4536058 vit

Fästmetod
På ring
På ring
På ring
På ring
På ring
Bensele
På ring
På ring
På ring
På ring
På ring
Bensele

Terrahol.
Trueskär
Trueskär
Trueskär

4536150
4536154
4536155
4536156

På ring
På ring
På ring
På ring

F085
F092
F091
F094

vit
vit
vit
vit
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Figur 1. Flyttmönstret från 2 silvertärnor visar att de följer atlanten när de flyttar. En individ var
ända nere i Nya Zeeland och vände. Tyvärr så gick inte ljusloggan att avläsa efter februari.

Vi fångade totalt 5 silvertärnor och 11
fisktärnor vid Terraholmen, Trueskär och
Krankesjön (Tabell 1).
Vi fångade med slagfälla på bo dagtid i
Landöskärgården och med slöjnät och
bandspelare nattetid i Krankesjön. Båda
metoderna var givande men då slagfällorna endast går att använda på ett bo i taget
så är metoden tidskrävande.
Till nästa år hoppas vi på att kunna använda en större slagfälla utformad specifikt
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för tärnorna för att minimera den tidsmässiga störningen i kolonierna och effektivisera fångsten så att fler fåglar kan förses
med loggrar per fältinsats.
Vi lyckades även återfånga en silvertärna
som försågs med logger 2011; preliminär
flygrutt visas i Figur 1. Tyvärr hade loggern tagit in havsvatten någon gång under
hösten 2011 och därför förstördes data (eller snarare blev den ytterst svårtolkad) från
vårflyttningen och säsongen 2012-2013.
Troligen kommer det att gå att extrahera

foto: Patrik Olofsson

Silvertärna.

ytterligare delar av rutten med lite arbete.
Vad den erhållna rutten säger är att denna
silvertärna rört sig i stort sett som de tidigare tre följda individerna till och med
Sydafrika men sedan tagit en sydligare rutt
istället för att sträcka österut över Indiska
Oceanen. Vi har pengar kvar till loggrar
inför nästa år eftersom kronan var stark
och vi sparade 500 kr per inköpt logger
(pris: 1000 kr) gentemot tidigare inköpspris (1500 kr)! Medel till projektet erhölls
även under sommaren från Helge Ax:son

Johnsons fond (25 000 kr) och Krapperup
(200 000 kr).
Detta innebär att vi kan satsa helhjärtat till
kommande säsong med loggrar till samtliga arter (fisk-, silver-, små- och svarttärna
samt smalnäbbad simsnäppa), konstruktion av effektivare fällor och två fullt avlönade fältarbetare.
Vi ser fram mot en spännande säsong
2014!

Roine Strandberg & Patrik Olofsson
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Vårens 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

JANUARI
Lör 4 januari 2014				

ÖRNRÄKNING

Lör 11 januari 2014			

GÅSRÄKNING

Ons 15 januari 2014			

FÅGELGIZZNING

Lör 18 januari				

ÖRNAR PÅ ISTERNÄSET

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.

Vi räknar med att även denna vinter bjuda intresserade på havsörnar och annat under några timmar vid plattformen på Isternäset. Förhoppningsvis ska den matning, som är tänkt att genomföras
under delar av vintern, locka hugade matgäster. Klä dig för ett par-tre timmars vinterväder och
kom till p-platsen vid naturum senast kl. 11.00. Sedan följer vi med Evert Valfridsson längs Linnérundan ut till Isternäset och ser vad dagen har att bjuda. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 19 januari 				

VINTER I ÄSPET

Fredag 24 – måndag 27 januari

”VINTERFÅGLAR INPÅ KNUTEN”

Lör 25 jan				

ÖRNAR PÅ ISTERNÄSET

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.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

”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.

Följ med Evert och skåda havsörnar! Se under lördag 18 jan!

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 och lite
trevliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och kl. 13.00 finns medlemmar från fågelklubben på plats
och bjuder besökarna på fri sikt i sina tubkikare. Bl.a. får vi lyssna till Lars Jarnemo, Fjälkinge,
och hans erfarenheter av att utfodra havsörnar under vintern. Byalaget i Tosteberga säljer grillad
korv och kaffe! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Info: Evert Valfridsson.

Spoven     43

Sön 26 jan				

VI STARTAR FÅGELCIRKELN!

Kl. 17.00 gör vi avspark för fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet, V
Storg. 51 H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar vi närmare
på vilka arter, som vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar på olika
artkaraktärer, så vi vet vad det är som vi ser och hör. Som vanligt vänder sig cirkeln till
både dig, som varit med ett tag, och till dig, som är nybörjare i fågelmarkerna. Vi träffas
under ca 15 sammankomster – de flesta utomhus – fram till början av juni.
Det kostar 100:- att vara med – 125:- tillkommer för den som inte redan är medlem i
fågelklubben. Anmälan senast 2014-01-22 till Evert Valfridsson.

FEBRUARI
Lör 1 feb				

ÖRNAR PÅ ISTERNÄSET

Sön 2 feb				

ÖRNBUSSEN GÅR!

Följ med Evert och skåda havsörnar! Se under lördag 18 jan!

Ta bussen från naturum till Tosteberga och övervintrande havsörnar på Internationella våtmarksdagen!
Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Lör 15 feb				

GÅSRÄKNING

Tor 20 feb				

DU BEHÖVS!

Sön 23 feb				

VINTER PÅ LINNÉRUNDAN

Vilka ”vintriga” gäss kan vi hitta den här förmiddagen, när klubbens 13 gåsräknare är ute på sina
rundor i landskapet? Efter förmiddagens insatser vet vi nog det mesta! Vill du hänga med någon
ut – hör av dig till Evert Valfridsson, så försöker han fixa detta.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Kom och känn efter om du vill vara med och ta emot besökarna vid t.ex. våra trandagar och på
fågelskådningens dag! Vi behöver vara fler från Fågelklubben, som hjälps åt att berätta om vilka
vi är och vad vi sysslar med. Och att hjälpa besökarna att hitta fåglarna som vi vill visa upp. Vi
träffas kl. 19.00 på Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad, för några timmars samvaro
över fika och en kvällsfralla för att prata mer om det här. Anmäl gärna att du kommer, senast
2014-02-16, till Evert Valfridsson.

Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med Evert Valfridsson ut på Linnérundan
(om nu inte vintern ev. lägger hinder i vägen!) Kan vi ana några tecken i skyn eller någon annanstans, som förebådar en ny vår!? Start kl. 10.00 och vi räknar med att vara tillbaka vid naturum
ca kl. 14.00. Kom ihåg kikare och definitivt lite förmiddagsfika, som vi njuter av vid Lillöborgen.
Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i
Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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MARS
Tor 6 mars		

ÅRSMÖTE MED FÅGELKLUBBEN

Lör 8 mars		

VÅRANING PÅ LINNÉRUNDAN

Sön 9 mars		

SKRÄBEÅN

Ons 12 mars		

LINNÉRUNDAN I VÄNTAN PÅ VÅR

Det är dags för alla medlemmar att säga sitt om bl.a. vilken styrelse klubben ska ha kommande
år! Vi samlas i Föreningarnas Hus i Kristianstad (strax norr om Vattentornet) senast kl. 19.00.
Utöver årsmötesförhandlingar och utdelning av fågelklubbens årliga pris får vi också följa med
Hans Cronert till Sibirien. Han berättar och visar bilder på temat ”Bajkalsjön - Sibiriens blå öga”
från en Avifauna-resa ”under primitiva förhållanden i rubinnäktergalens, kungsfågelsångarens
och guldtrastens hemtrakter”. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Följ med Evert Valfridsson, när han ger sig iväg från parkeringen vid naturum kl. 9.00 för ca 4
timmars strosande längs Linnérundan! Och kanske får vi uppleva de första vårtecknen för året!
Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Nils Waldemarsson tar oss med på en traditionell tur längs Skräbeån. Samling kl. 09.00 vid Kvarnen i Nymölla – vill du samåka från parkeringen vid naturum kl. 08.30? Meddela detta till kontaktperson Linda Niklasson.

Vi tar än en tur längs Linnérundan tillsammans med Evert Valfridsson. Samling och avgång från
p-platsen vid naturum senast kl. 09:00. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett
arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i
Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 15 mars		

GÅSRÄKNING

Sön 16 mars		

TIDIGA VÅRTECKEN I HEMMAMARKER

Tors 20 mars		

VÅRDAGJÄMNING PÅ LINNÉRUNDAN

Förhoppningsvis hoppas den obotlige våroptimisten på att det så här dags ska synas i gåsflockarna att våren är på väg! D.v.s. har övervintrande fåglar börjat ge sig iväg och bortflyttade fåglar
börjat vända åter? Vi lär få reda på detta, när klubbens gåsräknare efter den här förmiddagens
arbete är klara med sitt arbete. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tillsammans med Linda Niklasson vandrar vi över Tosteberga ängar och letar efter tecken på
annalkande vår. Samling kl. 09.00 vid p-platsen i Tosteberga. Meddela Linda om du behöver
skjuts från naturums parkering kl. 08.30! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Linda Niklasson.

Kom till p-platsen vid naturum senast kl. 08.00 och följ med Evert Valfridsson ut i tätortsnära
delar av Vattenriket. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som
vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 22 och sön 23 mars TRANSÄSONGEN STARTAR!

Är vårens budbärare lika sena som förra året? Eller är de första tranorna på plats? Har de första
fåglarna kommit för att rasta i Pulken, gör vi den här helgen en försiktig start på säsongens transkådande. Vi följer upp de senaste årens tradition, där företrädare för fågelklubben är på plats
under några veckor för att hjälpa besökande vid Pulken att njuta av dessa synnerligen uppskattade
vårgäster. Och berättar om dessa pampiga fåglar. Fågelskådare från klubben år på plats mellan kl.
15.00 och skymning! Kontaktperson: Evert Valfridsson.		

Tis 25 mars		

TRANDAGEN – Prat efter mat

Patrik Olofsson berättar på naturum om tranor i ord och bild kl. 12.15–13.00. Konstnären Carl
Christian Tofte visar upp sitt konstnärskap kl. 13-15!
Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Ons 26 mars		

TIDIGA VÅRTECKEN PÅ LINNÉRUNDAN

Ons 26 - fre 28 mars

TRANSKÅDNING I PULKEN

Vi samlas kl. 08.00 och följer med Evert Valfridsson för några timmars fågelskådande över bl.a.
Isternäset och delar av Härlövs ängar. Vilka tidiga vårtecken får vi möta den här förmiddagen?
Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Har det börjat bli något drag i årets tranflyttning´? Kom till Pulken och hitta svaret tillsammans
med fågelskådare från klubben, som är på plats kl. 15.00 – skymning.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 29 mars

STRÄCKSPANING VID KÅSEBERGA

Lör 29 mars

TRANSKÅDNING I PULKEN

Sön 30 mars

TRANSKÅDNING I PULKEN ÄNDA TILL PÅSKA!

Vi drar ner till Sydostskåne och spanar in en del av bl.a. de ejderflockar, som årligen drar förbi
Kåseberga/Sandhammaren. Förhoppningsvis är det bra drag i vårsträcket den här dagen! Samåkning från naturum kl. 05.00 och från samåkningsparkeringen vid Olseröd kl. 05.30.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Är förhållandena goda bör det så sakteliga bli fler och fler rastande tranor i Pulken. Medlemmar i
Fågelklubben är på plats kl. 15 – skymning och lotsar besökarna in i tranornas värld!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Rastande tranor i Pulken är en tradition, som vi nu kunnat njuta av under några år. Och denna tradition tänker vi hålla fast vid! Under kommande veckor och kanske ända fram till påsk fortsätter
medlemmar i fågelklubben att låta besökarna – från fågeltornet med närmaste omgivningar - få en
titt på de imponerande fåglarna genom sina tubkikare! Och vi är där mellan kl. 15 och skymning,
när alltså tranorna flyttar sig ner mot övernattningen närmare Helgeån och dess översvämningar
i södra delen av Pulken – efter det att fåglarna matats för att hålla sig borta från lantbrukarnas
nysådda fält i trakten! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

APRIL
Ons 2 april

VÅRSPANING PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR

Vilka vårliga fåglar kan vi spana in den här förmiddagen ute på Håslövs ängar? Kom till par-
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keringen här ute senast kl. 08.00 och följ med Evert Valfridsson på denna klassiska fågellokal.
Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 6 april		

NYTT I HEMMAMARER

Ons 9 april		

LINNÉRUNDAN I TIDIG VÅR

Lör 12 april		

LINNÉRUNDAN I LITE MERA VÅR

Ons 16 april		

INVIGNING AV ÅSUMTORNET

Tillsammans Jan Linder letar vi efter senaste nytt på vårfågelfronten. Samling senast kl. 08.00 på
parkeringen vid naturum. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Ulrika Tollgren

Med start från parkeringen vid naturum kl. 08.00 ger sig Evert Valfridsson iväg för att ännu en
förmiddag njuta av fåglarna längs Linnérundan. Vilka är nytillskotten sedan senast? Kom ihåg
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Se under 9 april!

Fågeltornet i N Åsum har genomgått en välbehövlig renovering med bl.a. en ny utställning. Den
här eftermiddagen är det dags för invigning av nybygget!
Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Fre 18 april 		

LÅNGFREDAG PÅ LINNÉRUNDAN

Sön 20 april		

BESÖK ÅSUMTORNET!

Se under 9 april!

Öppet hus i det nyrenoverade fågeltornet kl. 08.00 - 12.00 då vi kollar in fågellivet på delar av
Åsums ängar!
Läs mer på www.vattenriket.kristianstad.se/naturum

Sön 20 april		

NÅGRA PÅSKTRANOR I PULKEN?

Kanske är det dags att den här eftermiddagen runda av årets transäsong i Pulken. För de sista entusiasterna går det nog att skåda de sista av vårens och påskens tranor innan fåglarna drar vidare
mot häckplatserna norröver eller ett ungfågelliv tillsammans med likasinnade!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Mån 21 april

ANNANDAGPÅSK PÅ HÅSLÖVS ÄNGAR

Ons 23 april

LINNÉRUNDAN

Lör 26 april

LINNÉRUNDAN

Sön 27 april

ORRARNA PÅ FJÄLLMOSSEN

Vi samlas på parkeringen vid Håslövs ängar kl. 07.00 och följer med Evert Valfridsson ut till
fåglarna här ute mitt i Vattenriket! Sedan viker vi förmiddagen till att samla in dagens skörd av
vårliga fåglar med förhoppningsvis ganska många nyanlända flyttfåglar! Kom ihåg kikaren och
glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet
Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Se under 9 april!

Se under 9 april!

Hur är orrläget på Fjällmossen uppe på Linderödsåsen mellan Svensköp och Huaröd i år? Tillsammans med Evert Valfridsson går vi ut till fågeltornet här ute och tar reda på, hur det ser ut för
våra skogsfåglar! Samling på parkeringen vid Fjällmossen kl. 05.00 så att vi är på plats vid tornet
så nära soluppgången som möjligt! Glöm inte kikaren och kom ihåg lite morgonfika!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

MAJ
Tors 1 maj

1:A MAJ PÅ LINNÉRUNDAN

Lör 3 maj

FÅGELTORNSKAMPEN

Sön 4 maj

FÅGELSKÅDNINGENS DAG PÅ LINNÈRUNDAN

Vi satsar på att demonstrera fåglarna på Isternäset och delar av Härlövs ängar den här dagen!
Som vanligt lotsar Evert Valfridsson runt bland det som flyger och sjunger längs Linnérundan.
Vi startar från parkeringen vid naturum kl. 07.00 och räknar med att vara åter vid lunchtid – helt
beroende på hur mycket fåglar det finns att kolla in! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer
att lägga vår kamp till fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många
fågelarter kan vi härifrån hitta under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron
som är på plats desto fler fåglar hittar vi! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

I år kör vi fågelskådningens dag på en ny plats! Det blir längs Linnérundan, som klubbens medlemmar mellan kl. 07.00 och kl. 13.00 finns utspridda längs den ca 6 km långa slingan för att på
olika sätt låta besökarna möta fåglar. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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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 önskar alla Spovenläsare
en God Jul &
ett Gott nytt fågelår!

Vi finns också på Facebook!
http://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
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NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf
Jan Linder v ordf 		
Anette Strand sekr 		
Peo Kjellsson kassör 		
Josefin Svensson 		
Greger Flyckt 		
Linda Niklasson 		

SPOVEN-redaktionen
0456-281 22
0725-882 051
0706-984 845
044-704 84
0708-226 589
044-12 16 99
0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson (Sammankallande)
Greger Flyckt,
(Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
044-121699, greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Linda Niklasson
Göran Arstad
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Patrik Olofsson
Christer Neideman
Ulf Sjölin
Kaj Svahn

Sven Birkedal (bild redaktör)			 044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com

Representanter SkOF:s Forskningsoch Fågelskyddskommitté
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Trangruppen i Vattenriket
Thomas Lindblad
Patrik Olofsson
044-12 16 99
044-23 52 21
0703-524 969

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)
Linda Niklasson 		
Ulrika Tollgren 		

Emil Andersson 					 044-21 91 01
emilande@gmail.com

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Kaj Svahn 		

Patrick Tollgren Lazarov(samk.) 044-914 34
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se
Jan Linder (ansv. utgivare)			 0725-882 051
linder.jan@bredband.net

044-32 30 45
0456-297 90
044-914 34

Kommunornitolog i Kristianstads
kommun
Nils Waldemarsson
Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson
Arbetsgrupp grågåsförvaltning
Nils Waldemarsson

IT-kommitté

Medlemsavgift 2014

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

Plusgiro 164 24-4

Fullbetalande
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