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Ordförande sjunger ut!
foto: Hans Cronert

Länsstyrelsen i Skåne har för första gången avslagit samtliga ansökningar om skyddsjakt på
duvhök. Beslutet välkomnas av fågelskyddsorganisationerna. Sen några år har ingen avlivning av duvhök beviljats. Däremot har fångst
i fälla beviljats i stort sett med vändande post.
Här har dock villkoret varit att höken släpps fri
på annan plats. De flesta tillstånden har beviljats där uppfödning och utsläpp av fasaner sker.
De fångade duvhökarna utgörs nästan enbart av
oerfarna ungfåglar som här hittar en möjlighet
av överleva sitt första svåra levnadsår.
Anledningen till länsstyrelsens ändrade uppfattning finns att söka i Naturvårdsverkets
skärpta tolkningar av jaktlagstiftningen och de
direktiv som följt av detta. I dessa kan man bl
a läsa att utsatta fåglar är att betrakta som s k annan egendom och duvhökens predation
inte utgör någon allvarlig skada på denna. Vidare att utsatta fåglar för jaktändamål inte
kan anses vara en hotad art och därmed kan inte skyddsjakt på eventuella predatorer
beviljas.
Avslaget och tolkningarna är naturligtvis glädjande för oss som under åren sett fångsten
av duvhök som ett stort lidande för de infångade hökarna. Hanteringen med infångande,
förvaring och transporter kan knappast anses vara etiskt försvarbart. Vissa tillståndsinnehavare har skött detta efter omständigheterna på ett hyggligt vis. Andra har vi ingen
aning om då någon tillsyn inte sker.
Nu är inte sista ordet sagt i denna fråga. Vi kan förvänta oss att överklaganden av avslaget kommer. De som sysslar med denna verksamhet kommer naturligtvis inte sitta
still i båten och acceptera beslutet. Men vi som värnar duvhöken hoppas naturligtvis att
Naturvårdsverket nu har så ”mycket råg i ryggen” att det även blir avslag här.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 1 maj – 15 augusti

av Ulf Sjölin och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Svalan
http://svalan.artdata.slu.se/birds/dagens.asp 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).
Den gångna perioden har bjudit på flera läckerbitar. En bit in i maj skedde en fullständig
invasion av förbipasserande vitvingade tärnor i stora delar av Sverige. Kulmen skedde
den 16:e till 18:e maj, men de sista lämnade
oss först den 8:e juni. De sågs vid Hammarsjön, Herculesdammarna, Håslövs ängar,
Isternäset, Adinals våtmark och Karpalundsdammarna men de allra största samlingarna återfinns på lokaler runt Araslövssjön,
Aludden, Fredriksdalsviken och Åby ängar.
Ett tiotal tärnor var kvar i någon vecka vid
Fredriksdalsviken och det var till och med
ett par som uppvaktade varandra och gick
till häckning, men boplatsen övergavs plötsligt och alla tärnor lämnade platsen.
Den 23 maj förärades Äspet med en efterlängtad svartbent strandpipare som toppades
2 veckor senare av en kortvarigt rastande
rosentärna, en art som i Sverige endast noterats en gång tidigare och det redan 1949!
Som väl var dokumenterades det celebra besöket fotografiskt. I slutet av maj skådades
också en vitnäbbad islom i Juleboda.
Enstaka individer av ängshök har rapporterterats ifrån Tosteberga ängar, Herculesdammarna, Everöd, Härnestad och Håslövs
ängar under perioden men någon häckning
har inte kunnat konstateras detta år heller.

Flodsångare har i år hörts sjunga vid Näsby
Gård, Herculesdammarna och Tolebäcken. 2
busksångare har underhållt oss denna sommar, dels vid Skånemejerier och dels vid
Nosaby golfbana. Sjungande trastsångare
har rapporterats dels ifrån den traditionella
lokalen vid Herculesdammarna men även
ifrån den spännande våtmarken vid Adinal.
En lundsångare sjöng vid Hammarspynt
och slutligen fångades och ringmärktes en
höksångare vid Vittskövle mosse den 14/8.
Just Adinal våtmark har seglat upp som en
spännande lokal värd att bevaka. Den anlades för något år sedan och har redan bjudit
på ett par tuvsnäppor, dammsnäppa, trastsångare och vitvingade tärnor. Tidvis rastar ansenliga mängder varierande vadare i
våtmarken och bland annat mosnäppa och
småsnäppa rapporteras regelbundet. Även
svarthakedopping, årta och häckande gråhakedopping hittas här.
Skäggmesar har rapporterats med häckningkriterier ifrån ett flertal olika lokaler runt
Hammarsjön men även ifrån Egesideområdet. De verkar nu ha återhämtat sig ifrån
de hårda vintrarna för några år sedan, vilket också verkar gälla för kungsfiskare som
återigen har blivit en inte alltför ovanlig syn
lite runt om i Kristianstads och Bromölla
kommuner.
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Byggprojektet av göktyteholkar fick ett succéartat resultat redan första året. 2 göktytehäckningar kunde konstateras men tyvärr
återfanns ungarna döda i holken i Vittskövle.
Däremot kunde hela 10 st små ”vendehalsar” föräras med var sin ring i en av holkarna
i Mosslunda.

Slutligen nåddes området av den bändelkorsinvasion som under sommaren inleddes
i norra Sverige. Fortsättning följer i kommande nummer.

foto: Roine Strandberg

foto: Björn Svärd

Obsboken:
http://tinyurl.com/qcgu8rl

Svalan:
http://tinyurl.com/birdsskane

foto: Jan Linder

Svartbent strandpipare. tv: Äspet 4/6, th: referensbild
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Rosentärna
foto:Sven Birkedal

Höksångaren (årsunge).
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Art
Vitnäbbad islom
Svarthakedopping
Brun glada
Stäpphök
Pilgrimsfalk
Småfläckig sumphöna

Plats och datum
Juleboda 30/5
Adinals våtmark 9-10/5
Råby, Levrasjön 20/7
Everöd 21/5
Isternäset 11/5
Isternäset 3/5 och 27/5
Pulken 15/5
Kornknarr
Pulken 15/5
Årröd, Sätaröd 1/6
Nosaby golfbana 4-7/6
Svartbent strandpipare Äspet 23/5
Fjällpipare
Håslövs ängar 8/5
Tuvsnäppa
Adinals våtmark 10/8
Dubbelbeckasin
Isternäset 3-7/5
Håslövs ängar 8-14/5
Svarthuvad mås
Trolle Ljungby 18/5
Medelhavstrut
Juleboda 10/8
1
Vitvingad tärna
Aludden, Araslövssjön 17/5
Åby ängar 17/5
Fredriksdalsviken 17-20/5
Rosentärna
Äspet 4/6
Jorduggla
Håslövs ängar 2/5
Isternäset 4/5
Pärluggla
Blistorpskapellet 19/6
Rödstrupig piplärka
Håslövs ängar 14/5
Ringtrast
Härlövs ängar 7/5
Busksångare
Nosaby golfbana 4/6
Kristianstads spårområde 8/6
Trastsångare
Herculesdammarna 8/5
Adinals våtmark 21/5
Höksångare
Vittskövle mosse 14/8
Lundsångare
Hammarspynt 21/5
Mindre flugsnappare
Äspet 25-29/5
Balsberget 29/5
Bändelkorsnäbb
Yngsjö havsbad 30/7
1

Antal individer
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
40
51
22-32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Endast 20 individer eller fler i denna sammanställning

Ulf Sjölin & Ulrika Tollgren
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Årsrapport för 2013 Nordöstra Skåne
2013 började med en lång vinter. Isen låg på
Hammarsjön hela mars och även issörja i Hanöbukten i slutet av mars… Hela mars var det
vinter med minusgrader vilket säkert gjorde
att flera tidiga flyttfåglar blev rejält försenade
(änder, trastar, järnsparv mm). Kylan stannade kvar en bit in i april.
Ett knippe ugglor stod för underhållningen
de första månaderna. 3 olika hökugglor sågs
under jan-feb (Tostebergafuret, Fjällmossen
och Sjögård). Slutet av mars bjöd på några
jordugglor, en pärluggla på dagkvist i Björket (Kristianstad) och en död lappuggla vid
N Ströö (fotad och i tidningen).
Under april lossnade det och två olika rödhalsade gäss sågs på Håslövs ängar/Isternäset och Tosteberga bodar. Sånnarna, utanför
Åhus, var under en period Sveriges hetaste
fågellokal. Här sågs under en dryg vecka härfågel, svarthakad buskskvätta, stäpphök och
brandkronad kungsfågel. En brun glada sågs
vid Pulken och en dammsnäppa på Isternäset.
Under senare halvan av april rastade ringtrastar i rekordstora antal på ovanligt många lokaler. Månaden avslutades med en rastande
härfågel vid Bockatorpet.
Maj är alltid en bra raritetsmånad och första
halvan av bjöd på lappsparv i Äspet och vid
Åhus golfbana. Månadens tyngsta observation var två skedstorkar som sträckte söderut
vid Gropahålet. Enstaka vitvingade tärnor
sågs i Råbelövssjön och Äspet. Adinals våtmark bjöd på både tuvsnäppa och dammsnäppa. Minst en dubbelbeckasin spelade på Hovby ängar och en svartkråka rastade vid Äspet.
Under första halvan av maj hittades ytterligare en handfull brandkronade kungsfåglar
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En stor flock biätare rastade en hel dag nere
vid Friseboda och gladde många skådare. Tidiga, och rekordmånga flodsångare hördes
spela under maj-juli och en ägretthäger sågs
både i Gummastorpasjön och i Hammarsjön.
En lundsångare rastade en dag i Äspet, trastsångare sjöng i Herculesdammarna maj-juli
(häckningsförsök?) och ytterligare en kortvarigt spelande fågel i Lyngsjön.
En aftonfalk visade sig en kort stund över
Herculesdammarna. Andra halvan av maj
bjöd på två olika bruna glador. Enstaka spelande vaktlar och två kortvarigt rastande och
spelande kornknarrar hördes i södra delen av
kommunen. En vackert färgad rosenstare rastade under en dag vid Tosteberga bodar. Årets
mest betittade fågel blev nog den rostand som
höll till i Äspet från slutet av maj – mitten
av juni. En mindre flugsnappare spelade en
vecka inne i kronoskogen och ytterligare en
spelade kortvarigt inne i Björket vid Österängskolan ett par dagar in i juni.
Av de lokala lite mer sällsynta häckfåglarna
sågs 1 par svärta i skärgården under juni. En
tjäderhöna med ungar stöttes i den norra delen av kommunen under juli. En kull brandkronade kungsfåglar sågs i Äspet.
Senare halvan av juni och hela juli var ganska
fågelfattiga pga det fantastiskt fina vädret.
Pulshöjare under sommaren var en bändelkorsnäbb som sågs överflygande i juli och en
härfågel som sågs kortvarigt vid Vannebergaholmen. Ett udda julifynd var den mindre
flugsnappare som sågs i Olseröd.
I början av aug sågs en rostand rasta i Äspet

(samma som tidigare?) och en ung flodsångare ringmärktes vid Näsby Gård vilket skulle
kunna indikera en häckning där.
Flera obsar av bändelkorsnäbb gjordes under
aug-nov. Ett par fjällabbar sträckte förbi i
månadsskiftet aug/sept och en stäpphökshane
sträckte förbi Rinkabyfältet.
September bjöd på en sträckande ägretthäger i Friseboda och en brunglada visade sig
vid Oppmannasjön/Hammarsjön. En blåhake
rastade vid Kärringören, en brandkronad
kungsfågel visade sig vid Yngsjö Havsbad,
en mindre flugsnappare rastade i Bromölla
och två lokaler bjöd på rastande lappsparvar.
Oktober bjöd på ägretthägrar på flera lokaler.
Årets enda tajgasångare sågs vid Landön och
en rekordsen blåhake rastade ett par dagar vid
Terraholmen. En ringtrast str S vid Friseboda.

November inleddes med en förbisträckande
blek tornseglare vid Tosteberga ängar, första
fyndet för området. I början av månaden sågs
en svartnäbbad islom sträcka förbi Äspet och
här gjordes också två olika fynd av skärsnäppa. Årets sista stänkare var förstafyndet av
en bronsibis vid Herculesdammarna/Härlöv
som sågs av många. I mitten av månaden rastade en rödhalsad gås i Äspet och ägretthägrar sågs på flera olika lokaler. Flera obsar av
förbisträckande tretåiga måsar gjordes i Friseboda och en rekordsen fiskgjuse stannade
i Hammarsjön till slutet av månaden. Årets
enda bredstjärtade labb sågs i Friseboda i slutet av månaden.
Året avslutades med 6 fjällgäss som rastade
ett par dager vid Fredriksdal.

Årsrapporten bygger på de observationer som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, rapporterar
in i databasen ”svalan” eller rapporterar direkt till fågelklubben. Alla sällsynta fåglar eller avvikande fenologiska fynd som nämns i rapporten har behandlats och godkänts av RRK eller RK.
De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:
Göran Flyckt:
Christer Neideman:
Nils Waldemarsson:
Göran Arstad:
Jan Linder:
Thomas Lindblad:
Hans Cronert:
Linda Niklasson:
Ulf Sjölin:

svanar, lommar - hägrar
änder, vit stork
gäss, labbar - gök
vadare
varfågel - kornsparv
berguv, rödspov, fältpiplärka
skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
lärkor - trastar
sångare – törnskator

Greger Flyckt:

rovfåglar, kornknarr och vaktel samt rapportmottagare och
årsrapportansvarig

Stort tack till Göran Arstad, Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten
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Årsrapport 2013
Mindre sångsvan

Vinterfynd: 1 ex Yngsjö kapell 1/1-1/3 (BSV,
LNI, GRFL m fl).
Vårfynd: 8 ex Norra Åsum 4/3 (UJK), 7 ex Vanneberga 23/3 (FAB), 25 ex Råbelöv 5/4 (HC)
och 46 ex Ekestad 6/4 (SSV). En ovanligt stor
ansamling fåglar rastade fåglar var 110-170 ex
Råbelövssjön 12-16/4 (HC). Sammanlagt observerades 205 ex under vårsträcket.
Höstfynd: 6 ex Juleboda 12/10 (GRFL), 15 ex
Landön 16/10 (HC), 32 ex Viby 27/10 (JLR),
16 ex Tosteberga ängar 1/11 (RSG), 30 ex
Gyetorpskärret 13/11 (CNN) och 43 ex Lyngsjö 14/11 (JLR). Sammanlagt sågs 190 ex under höststräcket.
Kommentar: Sträcksiffrorna kan variera mycket beroende på väder, vind och om de rastar i
vårt område.

Sångsvan

Stora flockar: 111 ex Yngsjö kapell 2/1 (LNI),
120 ex Stänkeryggen (väster Egeside) 13/2
(UJK, CAH), som mest 500 ex Gärds Köpinge
16-30/3 (EVA, JWE, CNN m fl), 110 ex Yngsjö kapell 14/12 (GRFL).
Häckning: Ruvande fåglar eller ungar har setts
på följande platser: Olastorp (Röetved), Karpalundsdammarna, Håslövs ängar, Nockarpsdammen (Äsphult), Mansdala (Ovesholm) och
Svenstorpsdammen (Råbelövsjöns norra del).
Kommentar: De rapporterade häckningarna
ger inte en rättvisande bild av den totala häckande populationen i vårt område.

Sädgås

Under året uppvisade gåsräkningarna i förhållande till de senaste åren höga antal sädgäss.
Våren: Vid marsräkningen inräknades drygt 17
000 sädgäss.
Hösten: Vid den rekordartade decemberräkningen noterades hela 19 400 ex. För att överträffa dessa antal måste vi gå tillbaka minst 15
år i tiden.
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Kommentar: Det har tidigare uttryckts i årsrapporterna att antalet sädgäss minskar vid
gåsräkningarna. Varför ökar plötsligt antalen såväl under räkningarna under jan-mars
som under hösten? Tillfälligheter och ovanligt gynnsamma väderleksomständigheter vid
räkningstillfället kan naturligtvis spela roll.
Faktum kvarstår att sädgäss av rasen fabalis
s k taigasädgäss minskar oroväckande i sina
häckningsområden. Totalpopulationen handlar
kanske om så lite som 60 000 individer. Efterhand som våra kunskaper att skilja de båda hos
oss förekommande sädgåsraserna ökat så har
även antalet rapporterade rasbestämda fåglar
ökat. I Trolle-Ljungbyområdet finns de största
ansamlingarna av rasen fabalis. Som mest påträffades 3000 ex Ö Ljungby 26/12 (GRFL).

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus

Våren: Fåglar har rapporterats från 20/2 – 23/3
med några hundratal i början av mars och
uppskattningsvis 2500 ex i slutet av månaden
(FAB). Som mest sågs 1900 ex Hovby 23/3
(FAB). Ytterligare ett vårfynd finns: 2 ex Pulken 20/4 (CCT).
Hösten: De första fåglarna rapporterades i mitten av november, 300 ex Hovby (FAB). Under
december fanns flera tusen tundrasädgäss SV
om Hammarsjön. 4 489 ex Eskilstorp, Vittskövle 15/12 (Frank Abrahamson) är det högsta antal som någonsin rapporterats. Vid ytterligare två tillfällen rapporterades ansamlingar
om > 1 000 ex; 1100 ex, Eskilstorp, Vittskövle
22/12 (GRFL) och 1 400 ex 29/12 Ripa 29/12
(GRFL).
Kommentar: Som mest har under tidigare
år rapporterats 1 100 ex N Åsum 14/1 2012
(FAB). Fortfarande står en rapportör (FAB) för
en förkrossande majoritet av alla rapporterna
men ytterligare någon rapportör har under
hösten 2013 börjat rapportera på rasnivå. Men
eftersom rapportörer som tidigare rasbestämt
och rapporterat rossicus rapporterar högre antal under 2013 är det rimligt att anta att mycket
av den ökande sädgåsförekomsten får tillskri-

vas denna ras. Huvuddelen av dessa har funnits SV om Hammarsjön.

Spetsbergsgås

Jan-april: Fåglar fanns i ganska små antal under hela perioden men ökade betydligt i början
av mars. Största ansamlingen under vintern var
14 ex Åhus Kärr 4/1 (CNN). I början av mars
ökade antalet fåglar och sammanlagt fanns då
över 100 ex i området med största ansamlingen
55 ex Tosteberga 9/3 (LNI). Sista observationen var 4 ex Isternäset 14/4 (FAB m fl).
Nov-dec: Från mitten av november och året ut
fanns ganska höga antal i vårt område. Högsta
rapporterade antal blev minst 147 ex Ö Ljungby 1/12 (LNI) och 33 ex fanns kvar så sent som
26/12 Östra Ljungby (GRFL).
Kommentar: Efter mycket blygsamma antal
under 2012 ökade rapportering högst väsentligt. Vi får gå tillbaka till 16/12 2006 med 145
ex vid Kälkestad för att finna lika höga antal
som under dec 2013. Arten har ökat i såväl
häckningsområdena som i övervintringsområdena i Danmark.

Bläsgås

Vårfynd: 780 ex räknades in vid gåsräkningen
16/3. Detta är långt ifrån fjolårets rekordantal om 2 237 ex vid samma räkningstidpunkt.
Dock noterades betydligt högre antal utanför
räkningstillfällena; 1 500 ex Fredriksdalsviken
9/3 (FAB), 1 600 ex Isternäset 28/3 (Elisabeth
Sturesson, Svante Söderholm), 1 500 ex 1/4
Håslövs ängar (EVA) och 1 400 ex Isternäset
14/4 (FAB). Fåglar sågs i vårt område ända in
i mitten av maj och sista observationen blev 4
Sädgås
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Kanadagås
Vitkindad gås

12 jan
7 387
4
66
1 663
1 901
40

16 feb
7 278
14
985
1 489
17

ex Håslövs ängar 17/5 (Andreas Wernersson,
André Julinder).
Höstfynd: De första fåglarna dök upp i slutet
av september och sedan sågs mindre antal året
ut. 756 ex vid gåsräkningen i dec, som också
var högsta antalet under hösten, kan, med tanke på att hela 43 000 gäss av olika arter räknades in vid detta tillfälle, inte anses vara något
högt antal.
Kommentar: Antalet rastande bläsgäss under
sträcket, såväl vår som höst, varierar starkt beroende på väder och vind.

Fjällgås

6 rastande fjällgäss höll till i en gåsflock på
fälten vid Fredriksdalsviken 14-17/12 (GRFL
m fl). 4 av dessa var 2K-fåglar och 2 var 1Kfåglar. Eftersom de flesta var färgmärkta vet vi
att det var projektfåglar.
Kommentar: Fjällgäss är knappast årliga i området så årets observation gladde många skådare. Förra gången det begav sig var 2010 då
samma observatör såg 4 sträckande fjällgäss
vid Viby äng 18/4.

Grågås

Högsta antal som noterades vid gåsräkningarna
var 9 892 ex vid oktoberräkningen. Antalet är
på intet vis anmärkningsvärt. Möjligen speglar
detta också att antalet häckande grågäss hos
oss har minskat. Den långdragna vintern gjorde att betydligt färre gåskullar än normalt sågs
i artens kärnområden. Någon flyginventering
för att fastställa den häckande populationens
storlek gjordes inte.

16 mars
17 159
52
780
5 977
2 977
263

14 sept
6 389
248
2 421

12 okt
122
2
422
9 892
132
6 813

16 nov
3 756
1
260
6 274
2 982
26 034

14 dec
19 402
24
756
1 866
9 034
12 085

Tabell: Sammanställning av gåsräkningsresultaten under 2013
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Stripgås

En adult stripgås sågs vid Hovby 10/11 (CNN)
och 17/11 (RSG). Såväl stripgås som snögås
bedöms inte uppträda spontant hos oss.

Snögås

2 snögäss flög förbi Äspet 2/6 (Björn Lindkvist) och 1 ex sågs på Håslövs ängar 30(8
(THL, JLR).

Kanadagås

Vid gåsräkningen i dec fanns 9 034 ex. Detta är
det högsta antal i dessa sammanhang på över
10 år och dessutom det näst högsta antalet någonsin. Det högsta är från dec 2001 med 9 921
ex. Vid övriga räkningstillfällen var arten tämligen fåtalig

Vitkindad gås

Vårsträck: En hög sträcksiffra från våren är 21
000 ex från Håslövs ängar 13/5 (Nils Kjellén).
Detta överträffades dock av fjolåret då 27 035
ex inräknades från Håslövs ängar 14/5 2012
(RSG). Ytterligare 2 rapporter om sträckantal
på > 10 000 ex finns från mitten av maj. 15 000
Maltesholm ex 11/5 och 20 000 ex Pulken 11/5
(GAR) och det mest troliga är väl att det delvis
handlar om samma fåglar.
Häckningar: På de båda projektöarna Saltholmen och Trueskär räknades in 108 bon vid
boräkning i början av maj (NWA m fl). Det
är en ökning med 15 bon sen föregående år.
Det sammanlagda antalet häckande vitkindade
gäss i skärgårdsområdet torde nu överstiga 200
par. För första gången häckade också några par
i Äspet (GRFL m fl)
Höstförekomst: I november var de vitkindade
gässen utan konkurrens den vanligaste gåsen
vid den månatliga gåsräkningen. Hela 26 034
ex räknades in. Det är dubbelt så många som
föregående år då 13 380 ex noterades. Det rekordet fick således gälla endast i ett år.
Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten
fortsätter, såväl lokalt i vårt område som hos
den arktiska populationen. En av flera anled-

12 Spoven

ningar till detta, som beskrivs för den arktiska
populationen, kan vara omställningen av mark
i Baltikum efter Sovjetunionens fall. Stora
gräsmarker breder ut sig på f d jordbruksområden där gässen kan rasta och söka föda. Därmed behöver de inte rasta i bebodda delar av
Ryssland där gäss av alla arter är utsatta för ett
ständigt jakttryck.

Prutgås

Vårsträck: Inga större antal finns rapporterade.
Dock rapporterades som mest 250 ex str NO
Kärrfästorna 1/6 (UJK).
Sommarfynd: Åtminstone en prutgås följde
inte med sina kamrater till tundran. 1 ex sågs
först vid Vannebergaholmen 24/6 (NWA,
JLR). Därefter sågs förmodligen samma fågel vid Äspet under hela juli. För att sen i augusti få sällskap av ytterligare en artfrände 7/8
(JWE, Jan-Erik Nilsson)
Höststräck: Detta gick tämligen obemärkt förbi. Bristande antal obsdagar eller otjänliga vindar? Högsta dagssiffra blev 353 ex Friseboda
3/10 (UJK, EVA)

Rödhalsad gås

Vårfynd: En rödhalsad gås upptäcktes tillsammans med andra gäss på Håslövs ängar 5/4
(GRFL, JLR m fl). Denna sågs här fram t o
m 9/4. Nästa dag sågs förmodligen samma gås
på Isternäset 10/4 (Rune Stenholm Jakobsen m
fl). Den rapporterades fram till den 15/4. Den
14/4 kom nästa larm från Tosteberga bodar där
1 ex sågs (JEN m fl). Detta måste då vara exemplar nr 2 då exemplar nr 1 samtidigt uppehöll sig på Isternäset.
Höstfynd: Den 16/11 var det dags igen. 1 ex
Äspet (BSV m fl). Denna drog vidare påföljande dag tillsammans med vitkindade gäss.
Kommentar: Att tre rödhalsade gäss ses under
ett år är anmärkningsvärt för en art som långt
ifrån är årlig i området. Endast under 2002 har
mer än ett ex setts då två ex, ett vårfynd och ett
höstfynd, noterades.

Nilgås

och 54 ex S Landön 9/3 (LNI). I april sågs max
90 ex Äspet 3/4 (Per-Erik Holmlund) och max
167 ex Pulken 19/4 (EVA). Bästa häcklokalen
var Äspet där som mest 80 ungar sågs 10/6
(Marie-Louise Bárány) och 23/6 (Ulf Oscarsson). En ny häckplats var Adinals våtmark där
6 pull sågs 18/6 (JLR) och 7 pull sågs 29/6
(August Thomasson).
Höststräck: Sydsträcket började med 9 ex
Rigeleje 6/7 (UGS). Inga större antal sågs under hösten och sista observationen var 3 ex
Äspet 9/10 (Gunnar Svensson).

Utanför Tivoliparken, där mer eller mindre
domesticerade nilgäss finns, har ingen nilgås
rapporterats. Den för några år sen befarade invasionen av en förmodat problematisk invasiv
art har alltså uteblivit.

Rostand

En honfärgad rostand uppehöll sig i Äspet
24/5-19/6 (CNN m fl). Eventuellt samma fågel sågs åter tillfälligt i Äspet 1/8 (CNN, Magnus Persson). Enligt Svalan har arten endast
setts sju gånger tidigare i vårt område under
månaderna april till augusti, senast 2/8 2002.
De tidigaste observationerna från 1970- och
1980-talet handlade troligen om kringflygande
parkfåglar från Tivoliparken. Årets observation beror däremot troligen på förlängd flyttning.

Bläsand

Gravand

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vinterfynd: 1 ex S Landön 26/2 (LNI), 3 ex
28/2 (NWA) och en hane Ivetofta 28/2 (LNI).
Vår och sommar: Vårflyttningen var sen. I
mars sågs som mest 50 ex i Äspet 6/3 (LSU)

Vinterfynd: Arten sågs på Isternäset, Vinnö
ängar och Landön i början av januari med som
mest 12 ex Vinnö ängar 5/1 (Sture Persson).
Därefter gjordes endast ytterligare ett fynd: 1
hane Äspet 7/2 (JLR).
Vår och sommar: Vårens första observation
var 4 ex Ivön 2/3 (UTO). Sträcket blev sent
och fåtaligt med 17 ex Äspet 31/3(Svante Söderholm) som maxsiffra för mars. I april sågs
som mest 73 ex Östra Hammaren 16/4 (LNI).
Översomrande fåglar fanns kvar hela sommaren vid Äspet.
Höststräck: Första sydsträckande flocken var
36 ex Furuboda 16/8 (RSG) och största dagssumman var 1160 ex Friseboda 6/9 (EVA,
UJK). Sammanlagt sågs 2884 sydsträckande
bläsänder vilket är mindre än normalt.
Decemberfynd: I december sågs arten på fyra
lokaler med största antalet 40 ex Isternäset
26/12 (CNN).

Snatterand

Rödhalsad gås

Vinterfynd: Arten sågs på tre lokaler i januari:
Tosteberga, Vinnö ängar och Hammarspynt.
Som mest sågs 5 ex Vinnö ängar 10/1 (HWQ).
Inga observationer gjordes i februari.
Vår och sommar: Vårfynden började med en
hane Hammarslund 10/3 (EVA). Som mest
sågs 30 ex Herculesdammarna 18/4 (Johan
Lenell). Par i lämplig häckningsbiotop rapporterades från flera lokaler men inga ungar har
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rapporterats.
Höst: Som mest sågs 30 ex Äspet 10/11
(GRFL) och 21/11 (Leif Ekblom). Arten fanns
kvar i Äspet under hela december, som mest
sågs 16 ex 29/12 (GRFL).

Kricka

Vinterfynd: Arten sågs på tre lokaler i januari:
Äspet, Hammarspynt och Tosteberga. Som
mest sågs 7 ex Äspet 5/1 (GRFL). Inga observationer gjordes i februari.
Vår och sommar: Första vårfyndet var 5 ex
Yngsjö 6/3 (UJK, EVA). Högsta antalen var
400 ex Håslövs ängar 13/4 (THL) och 337 ex
Pulken 23/4 (CCT). Många observationer gjordes under häckningstid men enda konstaterade
häckningen var 7 pulli Äspet 16/7 (THL).
Höst: Största ansamlingen var 300 ex Äspet
10/11 (GRFL). Arten fanns kvar i Äspet under
hela december, som mest sågs 220 ex 26/12
(HC).

Stjärtand

Vår och sommar: Första fynden var 1 ex Käringören 2/3 (HC). Antalet observationer under våren var få med som mest 5 ex Isternäset
13/4 (GRFL) och 5 ex samtidigt Håslövs ängar
(Göran Andersson). Arten rapporterades regelbundet från Äspet under häckningstid.
Höst: Totalt inräknades endast 180 sydsträckande under hösten, vilket kan jämföras med
567 år 2012. Största antalet var 34 ex Friseboda 22/9 (GRFL). Tre observationer gjordes
i Äspet i slutet av december med som mest 2
hanar 21/12 (HWI).

Årta

Vår och sommar: Första fyndet var 1 ex Råbelövssjön 15/4 (HC). Som mest sågs 4 ex
Äspet 31/5 (JLR). Flera observationer gjordes
under häckningstid men inga häckningsbevis
har rapporterats. Sista observationen gjordes
Äspet 21/6 (Stefan Andersson).
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Skedand

Vinterfynd: En hane Hammarspynt 13-14/1
(BSV, JLR).
Vår och sommar: Första vårobservationerna
gjordes så sent som 13/4, men då sågs arten på
Isternäset, Håslöv och Pulken. Största antalet
rastande var 40 ex Isternäset 19/4 (Lars J Jonsson). Arten sågs i flera lämpliga häckningsbiotoper men ungar rapporterades endast från
Äspet där 10 pulli sågs 2-9/7 (GRFL, UGS).
Höst: De flesta rapporterna gäller rastande fåglar med som mest 24 ex Äspet 10/11 (GRFL).
Sista observationen var 6 ex Äspet 16/11
(Christer Wendeler).

Brunand

Vinter: De största flockarna var 40 ex Äspet
8/1 (UJK, Christer Ahlqvist), 68 ex Landön
5/2 (LNI), och 53 ex Tosteberga 9/2 (Anders
Kjellsson).
Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och
inga häckningar har rapporterats.
Höst: I Hammarsjön sågs max 150 ex 7/10
(LNI) och i Råbelövssjön 200 ex 8-15/11
(POK, CNN). 160 ex fanns ännu kvar i Råbelövssjön 14/12 (HC).

Vigg

Vinter: De största flockarna var 2500 Äspet 5/1
(GRFL), 850 ex Landön 5/2 (LNI) och 1000
ex Tosteberga 23/2 (Leon Axelsson Widén,
Staffan Johansson).
Vår och sommar: I mars steg antalet i skärgården till 2000 ex Tosteberga 16/3 (Per Lagerås) och 2700 ex Landön 24/3 (EVA). 1500
ex fanns kvar i Äspet 13/4 (Otto Bylén Claesson). Arten sågs på flera lokaler under häckningstid men enda säkra fynden var en ruvande
Trueskär, Landöskärgården 29/6 (NWA) och 5
pulli Ovesholm 12/7 (UJK).
Höst: I Råbelövssjön sågs som mest 800 ex
8/11 (POK) och vid Äspet 2000 ex 12/12
(RSG).

Foto: Sven Birkedal

Ejder

Bergand

Vinter och vår: Som vanligt övervintrade arten vid Åhus med som mest 65 ex 5/1 (GRFL).
Ytterligare ansamlingar var 20 ex Tosteberga
13/1 (Per Lagerås) och 30 ex Landön 26/1
(GRFL). Arten sågs i Äspet ända till 16/5
(HWQ). Inga inlandsobservationer gjordes.
Höst: Första observationerna var 60 sydsträckande Friseboda 13/10 (JLR) och 210 ex Juleboda (GRFL). I övrigt sågs endast mindre antal i Äspet fram till slutet av december, då 107
ex rapporterades 29/12 (GRFL).

Ejder

Vinterfynd: Enstaka eller mindre flockar sågs
vid kusten under både januari och februari.
Som mest sågs 12 ex Nyehusen 22/1 (HWQ).
Vår och sommar: Endast fyra inlandsobservationer gjordes under vårsträcket med som
mest 8 ex Ivetofta 20/4 (LNI). Som mest rapporterades 1500 ex från Landöskärgården 6/5
(LSU). Dunungar rapporterades endast från
Äspet där som mest 36 ex sågs 24/5 (HWI).

Dock förekom naturligtvis ett stort antal orapporterade dunungar i skärgården.
Höststräck: Första sydsträcket var 12 ex Rigeleje 6/7 (UGS) och bästa sträckdagen var
12/10 då 4715 str S Friseboda (GRFL). Totalt
rapporterades 15153 sträckande och sista rapporten var 8 ex Äspet 10/12 (JLR).

Alfågel

Vinter/Vår: Övervintrar längs kusten och under 2013 tycktes antalet öka under senvåren.
Som mest rapporterades 800 ex Gropahålet
så sent som 11/5 (GAR). Detta var också sista
vårobsen!
Höst: Den första observationen var 1 ex Friseboda 6/10 (GRFL). Största antalet rapporterade var 100 ex Juleboda 10/ 11 (GRFL).

Sjöorre

Vinter/Vår: Största antalen i januari var 450 ex
Juleboda 8/1 (UJK, CAH), i februari sågs max
400 ex Friseboda 6/2 (LSU) och i mars 400
ex Gropahålet (EVA). Nattsträckande sjöorrar

Spoven     15

i inlandet hördes över Araslövssjön 16/4 (HC)
och över Bromölla 1/5 (LNI).
Sydsträck: Den första observationen var 15 ex
Åhus 22/6 (Simon Fors) och redan 4/7 sågs
1000 ex Rigeleje (UGS). Största antalet rastande var 2500 ex Rigeleje 28/7 (UGS). Sammanlagt sågs 2229 ex str S, men en stor del av
sträcket sker nattetid.

Svärta

Vinter/Vår: Största antalet sedda var 11 ex Furuboda 8/1 (UJK) och 10 ex Landöskärgården
6/5 (LSU). Annars sågs endast ensiffriga antal
under våren.
Sommar: Ett par sågs i lämplig häckningsmiljö
i Landöskärgården 1/6 (NWA).
Höst: Första sträcket var 20 ex Rigeleje 3/8
(UGS). Sammanlagt sågs 384 sträckande och
högsta dagssumman var 54 ex Friseboda 19/11
(JLR).

Knipa

Vinter/Vår: Största antalet sedda var 250 ex
Äspet 10/2 (Mikael Jönsson).

Salskrake

Småskrake

Vinter/Vår: Största rapporterade antalet var 75
ex Tosteberga 5/1 (LSU).
Höst: Största antalen sedda var 260 ex Friseboda 22/9 (GRFL) och 350 ex Furuboda 28/9
(POK).

Storskrake

Vinter/Vår: Största antalet vid kusten var blygsamma 40 ex Äspet under jan-feb. I inlandet
sågs som mest 210 ex Oppmannasjön 5/1
(SSV), 180 ex Hammarsjön 9/4 (CNN) och
150 ex Råbelövssjön 15/4 (HC).
Höst: Största antalet sedda var 400 ex Råbelövssjön 13/12 (SSV) och 300 ex Oppmannasjön 14/12 (UTO).
Foto: Sven Birkedal

Vinter/Vår: Största ansamlingen i januari var
580 ex Tosteberga 4/1 (GRFL). I februari sågs

som mest 215 ex Tosteberga 23/2 (Leon Axelsson Widén), i mars 100 ex Tosteberga 12/3
(LSU) och lika många Landön 15-23/3 (CNN).
I april ökade antalet igen till 300 ex Landön
2/4 (CNN). Sista observationerna gjordes
15/4: 3 par Österslövshus (HC) och 1 par Håslövs ängar (JLR).
Höst: Första observationen var 2 honfärgade
Hammarspynt 8/10 (CNN). Som mest sågs
140 ex Österslövshus 8/12 (HC).

Storskrake
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Orre

Hur länge kommer vi att ha orren kvar i rapportområdet Kristianstads och Bromölla kommuner? Frågan är befogad då ytterligare tapp
har skett på Fjällmossen. Under 2013 sågs
som mest 3 spelande tuppar 21/4 (Andreas
Dalbom gm HC) och 3 tuppar och en höna 9/5
(LNI). Det ska jämföras med fjolårets 5 tuppar. Förvånande och positivt är att två tuppar
noterades, varav en spelade intensivt, på den
hårt torvtäktsutbrutna Torastorps mosse söder
om Linderöd 12/5 (Niklas Jeppsson). Höstrapporter saknas.

Tjäder

För första gången på mycket länge har häckning av tjäder konstaterats! En hona med pull
noterades i norra delen av området 26/7 (Anders Hernbecker gm UTO). Inga fler fynd är
rapporterade.

Vaktel

Ett bra år med uppskattningsvis 13 olika spelande fåglar väl spridda över området.
1 hane Ripa 27/5-15/6 (JLR, UJK mfl.), 2 hanar Gärds Köpinge 28/5 (Per Karsten),
1 hane Härnestad, Egeside 3/6 (UTO), 1 hane
Isternäset 4/6 (Nils Kjellén), 1 hane Håslövs
ängar, Hammarsjön 25-27/6 (NWA, Svante
och Elisabeth Sturesson), 1 hane Adinals våtmark, Norra Strö 29/6 (August Thomasson,
Bengt Hansson), 1 hane Sjögård, Yngsjö 1/75/8 (JLR, BSV), 1 hane Önnestad 1/7-30/8
(Anders Hallengren), 2 hane Gälltofta, Rinkaby skjutfält 2/7 (Mikael Olofsson), 1 hane
Rinkaby skjutfält 2/7 (Mikael Olofsson) och 1
hane Vånga 7/7 (Patrik Andersson).

Smålom

Vinterfynd: 1 ex Friseboda 5/1 (GRFL), 1 ex
Landön 12/1 (Lars Lundqvist, Margareta Rosvall m fl).
Vårfynd: 1 ex Juleboda 23/3 (GRFL), 2 ex
Tvillingaboden (Furuboda) 23/3 (GAR), 3
ex Stockaboden (Furuboda) 23/3 (GAR), 1

ex Friseboda 29/3 (THL), 1 ex Furuboda 3/4
(BSV), 1 ex Friseboda 5/4 (JLR), 1 ex Nya
Grop (Friseboda) 7/4 (THL) och 1 ex Nyehusen 30/4 (HWQ).
Sommarfynd: 1 ex Stockaboden 25/8 (LNI).
Höststräck: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 4/9-29/12. Totalsumman i år blev 214 ex räknade under 31
dagar.
Bästa dagar: 16 ex str S Friseboda 6/9 (UJK,
EVA), 21 ex str S Juleboda 27/10 (GRFL) och
88 ex str S Juleboda 3/11 (GRFL).

Storlom

Rapporter om rastande storlommar vid kusten
har kommit in från årets alla månader.
Största antal januari-april: 40 ex Friseboda 5/1
(GRFL), 13 ex Juleboda 8/1 (UJK, CAH), 10
ex Nya Grop (Friseboda) 26/2 (Roland Ylvén,
Lena Gustavsson-Ylvén) och 7 ex Nya Grop
(Friseboda) 14/4 (THL).
Häckning: Inga rapporter om lyckade häckningar liksom i fjol. Par har observerats i Immeln, Raslången och Ivösjön. 7 ex fiskade i
Raslången13/7 (GÖFL).
Större antal juni-december: 50 ex Juleboda 2/7
(UGS), 30 ex Friseboda 1/9 (THL), 134 ex Friseboda 11/11 (JLR) och 49 ex Juleboda 29/12
(Christer Wendeler, Sara Birkedal).
Sträckräkning: Under september-december
räknades 610 ex på sydsträck under 44 dagar.
Ett högt antal troligtvis beroende på bra bevakning längs kusten.

Svartnäbbad islom

1 ad förbiflygande Äspet 9/11 (BSV).
Kommentar: Arten har blivit en raritet igen.
Under 2004-2010 sågs adulta fåglar (en och
samma?) ganska regelbundet under höst-vår.
Senaste obsen i vårt område var 1 ex dec 2011.

Smådopping

Vinterfynd: 1 ex Hammarspynt (Hammarsjön)
2/1-15/3 (CNN, BSV, JLR m fl), tyvärr hittades denna individ död 15/3 (CNN). 2 ex Bal-
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sby (Råbelövssjön) 22/1 (LNI).
Häckning: Pulli har observerats på följande
platser: Skogsäng (Nöbbelöv) 2 kullar 3+2
juv (UJK), Nockarpsdammen (Äsphult) 4
juv (UJK), Ljungholm (Ovesholm) 2 kullar
3+1 juv (UJK), Lindkulla (Fjälkestad) 2 juv
(UJK), Adinal (Norra Ströö) 2 juv (HWQ) och
Svenstorpsdammen (Råbelövsjöns norra del) 2
kullar 3+2 juv (UJK). Par har också rapporterats från Olastorp (Röetved) och Kärravången
(Borrestad). Ett betydligt bättre häckningsresultat än i fjol då det endast rapporterades två
häckningar.
Decemberfynd: 1 ex Balsby (Råbelövsjön)
30/12 (HC).

Vårfynd: 1 ex Nyehusen 26/3 (HWQ) och 1 ex
Friseboda 27/3 (JWE).
Häckning: Första obs på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 16/4 (HWQ). Lyckade häckningar: 2 par med 3+1 pulli Kärravången (Borrestad) 15/7 (UJK) och Mansdala
(Ovesholm) 2 par med var sin unge 17/7 (UJK).
Två par har ruvat i Karpalunds dammar och ett
par i Noviadammen 29/5 (CNN) men inga pulli har observerats. Par har även setts vid Maltesholm, Nöbbelöv och Adinal (Norra Ströö).
Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räknades 81 ex under sept-dec.
Bästa dagar: 10 ex Friseboda 4/9 (GRFL, JLR,
Mona Wall) och 10 ex Juleboda 3/11 (GRFL).

Skäggdopping

Svarthakedopping

Stora vinterflockar: 200 ex Råbelövssjön
15/11 (CNN) och 350 ex Oppmannasjön 19/11
(UTO).
Häckning: 5 pulli (2kullar) Hercules dammar
3/7 (CNN), 4 pulli Kvarnnäsdammen 27/6
(Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson) och
2 pulli Ivösjön 23/8 (JEN).

Gråhakedopping

Foto: Jan Linder

Vinterfynd: 2 ex Friseboda 5/1 (GRFL), 1 ex
Åhus 2/2 (BSV) och 2 ex Friseboda 9/2 (Lotta
Berg, Hanna Berg m fl).

Arten rapporterades från kuststräckan ÅhusJuleboda under årets alla månader utom juli
och augusti.
Vinterfynd: Största antal var 7 ex Friseboda
5/1 (GRFL) och 6 ex Glansaboden (Yngsjö)
26/2 (CNN).
Vårfynd: Största antal var 21 ex Yngsjö 16/4
(CCT) och 23 ex Äspet (Åhus) 27/4 (GRFL).
Sommarfynd: 1 ex Glansaboden (Yngsjö) 20/6
(CNN) och 1 ex Äspet (Åhus) 23-24/6 (LarsOlof Nilsson, Lars-Erik Norbäck m fl).
Höstfynd: De första fåglarna sågs i september,

Svarthakedopping
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2 ex Tosteberga 21/9 (GRFL), därefter sågs
fåglar året ut. Största flockar: 11 ex Friseboda
6/10 (GRFL), 30 ex Glansaboden (Yngsjö)
19/10 (CNN), 22 ex Glansaboden (Yngsjö)
6/11 (CNN) och 14 ex Friseboda 10/12 (JLR).

Vit stork

Rördrom

Mycket få observationer av rördrom har rapporterats från 2013.
Vinterfynd: 1 ex Hovby bränneri (diket) 1/128/2 (Ingrid Borgström).
Tutande hanar: 1 ex Balsby (Råbelövssjön)
5-12/4 (HC), 1 ex Karpalunds dammar 25/4
(THL).
Häckning: 2 ex (par) Hercules dammar 13/49/6 (PON, m fl). Fåglar har setts komma flygande med föda åt ungar i juni.
Kommentar: Antalet rördrommar har varit
mycket få de senaste fyra åren. Tidigare kunde
antalet tutande hanar vissa år uppgå till närmare 10.

Vinter/Vår: I Viby övervintrande de två häckande paren plus en stork från Karup. I Härnestad övervintrade två friflygande par och den
ensamme Karupstorken anslöt i slutet av februari. Inne i hägnet övervintrade ett par som i
mars flyttades till Stänkelösa samtidigt som ett
tredje par släpptes ut i Härnestad. Hägnet togs
ner i mars för att under hösten byggas upp på
annan plats.
Häckningar: I Viby fick paret på gårdsbutiken
3 ungar medan paret på potatisladan misslyckades. I Härnestad lyckades tre par producera
7 ungar medan ett fjärde par misslyckades.
Dessutom byggde storkhannen från Karup bo
på tandvårdshuset i Kristianstad. Han fick då
och då besök av en ungstork, men någon häckning blev det inte.
Höst: En av årsungarna från Härnestad sågs
24/8 Fuglebjerg, Själland. Två av Vibyungarna
sågs 21/9 vid Vollsjö och en av dessa två rapporterades 9-10/10 från Kralevo, Bulgarien.
Storkhannen från tandvårdshuset sågs under
hösten vid Stänkelösa.
Vinter: Under december uppehöll sig två storkar länge vid Lundens gård, Gärds Köpinge.
De två häckande paren övervintrade i Viby. Ett
nytt utsläppshägn byggdes upp i Hovby så att
fler storkar kan släppas våren 2014.

Ägretthäger

Bronsibis

Storskarv

Häckning: 523 par har rapporterats från Lägerholmen (NWA) och en nyetablering på Brödjeholmen med 8 par (NWA). På Fägö, i Ivösjön,
rapporterades ca 70 bon liksom i fjol. Antalet
bon har ökat lite igen på Lägerholmen efter att
ha minskat tre år i rad. Ökningen var 25 par.

Vårfynd: 1 ex Gummatorpssjön 12/5 (HWQ)
och 1 ex Hercules dammar (Hammarsjön) 16/5
(ARLA, JLR).
Höstfynd: 1 ex sträckande Friseboda 22/9
(EVA, GRFL), 1 ex Hammarsjön 13-14/10
(CNN, EVA), 1 ex Bromölla (Ivösjön) 21/10
(LNI), 2 ex Långholmarna (Nymölla) 2729/10 (Ola Svensson), 1 ex Bromölla (Ivösjön)
5/11 (JEN), 1 ex Hammarsjön 11-12/11 (Björn
Alfer, CNN) och 2 ex Hammarsjön 14-25/11
(Adrian Nilsson, Carl Jyker).
Kommentar: Den positiva trenden med många
fynd håller i sig.

Under november fick vi fint besök. 1 ex hittades vid Rinkaby handelsträdgård (Hammarsjön) och sågs av ett 10-tal skådare innan den
lyfte och försvann in över Viby 16/11 (EVA,
HC, m fl). Samma individ återupptäcktes sen
till vid Charlottesborg (Kristianstad) och sågs
18-20/11 (POK, THL, m fl), där den lät sig fotograferas och beskådas av många fågelintresserade.
Detta var det första fyndet i vårt område. Sedan tidigare finns det endast ett tiotal fynd i
Skåne.
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Skedstork

En mycket efterlängtad observation då 2 ex
str S förbi Gropahålet 11/5 (GAR). Arten expanderar i Danmark och fynden förväntas öka
i södra Sverige. Detta var områdets andra fynd
genom tiderna. Det första gjordes på Håslövs
ängar 1/5 1974.

Bivråk

Årets första sågs redan den 7/5 då en hona str
N förbi Herculesdammarna (POK). Det är en
tangering av fenologirekordet i vårt område.
Under häckningstid har det inkommit fynd
från ett 10-tal potentiella häckningslokaler
spridda över hela Kristianstad kommun. Inga
fynd finns från Bromölla kommun under perioden juni-juli. Inga häckningar påträffades
men arten håller låg profil under häckningstid
varför konstaterade häckningar är sällsynta.
Under aug-sept sågs en del sydsträckande fåglar med största ansamlingarna 3/9 då 30 ex str
SV Fredriksdalsviken (EAN) och 11 ex str S
Ivöstrand (JEN). Sista observationen gjordes i
mitten av september.

Brun glada

Vår/Sommarfynd: Vad som bedöms som en
och samma adulta fågel sågs i Yngsjö-Sånnarna-Pulken 15-21/4 (BSV, Rune Stenholm
Jakobsen, Bo Settergren m fl). Ytterligare tre
fynd gjordes under maj-juni. 1 ex Gyetorp
18/5 (Hans Berggren), 1 ex str N Äspet 28/5
(BSV) och 1 ad Drakamöllan 12/6 (Thomas
Svanberg, Bengt Andersson).
Höstfynd: 1 1K Karsholms gods Oppmannasjön 7/9 (HC) och 1 ex Hovby 13/9 (Sven
Birkedal).
Kommentar: Fynden har ökat i Skåne de senaste åren och en häckning har konstaterats i
södra Skåne. När får vi vår första revirhävdande fågel i vårt område?

Glada

Under eftervintern var största ansamlingen,
när gladorna samlas för gemensam övernatt-
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ning, 27 ex Vanneberga 10/2 (Patrik Österblad). Under december var största flocken 32
ex Vanneberga 25/12 (GÖFL).
Arten är nu så vanlig som häckfågel i området att det inte är meningsfullt att redovisa de
spontant rapporterade häckningarna längre.

Havsörn

Under örnräkningen 5/1 räknades uppskattningsvis ett 60-tal örnar varav 2/3 sågs längs
kusten norr om Åhus. Största ansamlingarna
under vintern var 26 ex Tosteberga bodar 5/1
(LSU, Ola Svensson) och 9/2 (Anders Wånge
Kjellsson).
Häckningar: Under häckningssäsongen påträffades 7-8 par. 4 par häckade framgångsrikt och
fick ut ungar. 1 bo blåste ner varpå häckningen
misslyckades. På två lokaler finns starka misstankar om häckning men boet har inte kunnat
lokaliseras och på ytterligare en lokal sågs
adulta fåglar under häckningstid under omständigheter som indikerar ytterligare ett revir.

Brun kärrhök

Häckning: Under den tionde säsongen med
specialstudier i Vattenriket lokaliserades 17 revir med 13 par som inledde häckning, av vilka
elva var lyckade, inom området AraslövssjönHammarsjön. Resultatet var likvärdigt med
föregående två år och därmed ligger populationen fortsatt på en lägre nivå i förhållande till
början av 2000-talet. Vid Karpalunds dammar
och Araslövssjön noterades 8 par (RSG), varav
7 par häckade runt Karpalundsdammarna.
I den södra delen av Vattenriket noterades
minst 2 par i Egeside-Yngsjön (GRFL mfl).
Fåglar noterades under häckningstid även vid
Lyngsjön (2 par + hona) och Råbelövssjön.
Liksom tidigare år finns det få rapporter från
de stora sjöarna norr och nordost om Kristianstad. Häckningsindicier har rapporterats från
Oppmannasjön, Väjla sjö (1 par), Axeltorpsviken samt i södra delen av Ivösjön. Det är troligt att det häckade ytterligare något par i vårt
område.

Foto: Sven Birkedal

Inga rapporter finns från Svarta sjö och Gummastorpasjön
Höststräck: Höstens högsta sträcksiffra var 11
ex str S Håslövs ängar 17/9 (RSG).
Höstfenologi: Årets sista bruna kärrhök blev 1
ex Håslövs ängar 7-9/10 (LNI, JLR).

Blå kärrhök

Vinterfynd: Uppskattningsvis uppehöll sig en
handfull fåglar i vårt område under jan-feb.
Vårfynd: Under mars-april sågs ett drygt tiotal
fåglar rastande eller på norrsträck vilket är ett
ganska normalt antal nuförtiden. Tre majfynd
finns rapporterade: en ad hona sträckte norr
vid Härnestad 4/5 (CCT), en ad hona Håslövs
ängar 9/5 (GRFL) och 1 hane Håslövs ängar
20/5 (Willy Strömblad).
Sommarfynd: Det är ovanligt med sommarfynd, men under 2013 noterades en adult hona
på flera lokaler runt Hammarsjön 8-27/6 (RSG,
Thomas Svanberg mfl).
Höststräck: Höststräcket kan vara igång redan
i augusti och första blåhöken sträckte förbi
Rinkaby skjutfält 23/8 (JLR). Antalet fåglar
ökade därefter successivt under september månad för att kulminera under mitten av oktober.
Under november sågs som mest 4 ex samtidigt
på Håslövs ängar (RSG). Inga rapporter om
kollektiva nattplatser kom in under året.

Stäpphök

Två fynd gjordes under året. 1 adult hane
Åhus/Sånnarna 15-16/4 (CCT, Linus Burenhult och Bo Settergren) och 1 3k hane str S
Rinkaby skjutfält 19/8 (RSG).
Kommentar: Detta var det nionde och tionde
fyndet i vårt område men första fynden av hanar. Sedan tidigare finns det ett vårfynd och
resterande är höststräckande fåglar 31/8-8/10.
Två av de tidigare fynden har gällt 2k-fåglar
och resterande har varit årsungar. Det första fyndet i vårt område gjordes så sent som
1994 och fynden ökar nu snabbt och sedan
2010 har det gjorts sju fynd.

Skedstork

Ängshök

1 hona Herculesdammarna 8/5 (JLR), 1 hane
Gualöv 12/5 (Mats-Åke Persson), 1 hane Karpalundsdammarna 29/5 (Jonas Nilsson), 1
honf Ripa 9/6 (Andreas Garpebring, Nils Ericson), 1 ad hane Håslövs ängar 9/6 (Kent O Andersson), 1 hona Herculesdammarna 19/6 (Håkan Winqvist), 1 ad hane Rinkaby ängar 11/7
(HC), 1 ad hona Hammarslund 13/7 (JLR) och
1 ad hona Käringören (Landön) 13/7 (HC).
Kommentar: Ytterligare ett dåligt år för arten i
vårt område med endast 9 observationer. Detta
var andra året i rad utan revirhävdande fåglar.

Sparvhök

Större sträcksiffror: Rinkaby skjutfält 11 ex
19/8 (RSG), 12 ex 23/8 (JLR) och 11 ex 26/10
(GRFL, HC).
Kommentar: Under 2013 lyckades ingen
pricka in någon bättre sträckdag.

Ormvråk

Större sträcksiffror: 20 ex str S Ivöstrand 3/9
(JEN).
Kommentar: Arten borde ses i större antal under sträckräkning på Rinkaby skjutfält i sept/
okt.
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Fjällvråk

Vinter/vår: Under perioden jan-april fanns det
enstaka övervintrande fåglar på ganska många
lokaler. Troligtvis flyttade fåglarna runt en del
men uppskattningsvis övervintrade ett tiotal
fåglar. Sista observationen gjordes på Köpinge
ängar 23/4 (HC).
Höststräck: De första fåglarna blev 1 ex Önnestad och 1 ex Fjälkinge backe 26/9 (HWQ,
JLR). Höststräcket blev uselt med högsta noteringarna 10 ex str S Juleboda 12/10 (GRFL)

Kungsörn

Under årets örnräkning 5/1 noterades endast
en örn (2k-fågel) vilket inte ger en rättvisande
bild av örnförekomsten i rapportområdet. Sannolikt har vi årligen en handfull övervintrande
fåglar inom vårt rapportområde men eftersom
vi idag även har häckande fåglar är det svårt att
skilja de olika kategorierna åt.
Häckningar: Likt tidigare år fanns två par som
häckade framgångsrikt 2013 och de fick ut vardera en flygg unge (Patrik Olofsson). Lite udda
är det att inte fler par försöker etablera sig då
det finns lämpliga häckningsbiotoper på flera
ställen. Sedan är det betydligt svårare att hitta
häckande kungsörnar då kungsörnen är mer
knuten till bygdens skogsområden och lever
generellt mer undanskymt än t ex havsörnen.

Fiskgjuse

Vårfenologi: Årets första fiskgjusar, 2 ex note-

rades vid Pulken 3/4 (LNI, EVA m fl).
Häckning: Sammanlagt rapporterades 18 par
som påbörjat häckning i vårt område. Fördelningen var följande: 1 par Immeln (Johan
Falk, LNI), 1 par Filkesjön, 1 par Raslången
(HC), 2 par Oppmannasjön (UTO, HC), 1
par Karpalundsdammarna (RSG mfl), 1 par
bobygge Araslövssjön (RSG), 1 par Hammarsjön (Kvarnnäsviken) (RSG mfl), Ivösjön 10
par påbörjade häckning men endast 5 par fick
ut ungar (LNI) och slutligen fanns 1 par vid bo
nära Borrestad (UJK mfl) men någon häckning
blev det aldrig. På ytterligare några lokaler
fanns fåglar på potentiellt bra häckningslokaler.
Höststräck: Högsta sträcksiffran blev 6 ex str
S Rinkaby skjutfält 14/8 (RSG) och 3 ex str S
samma lokal 24/8 (GRFL).
Höstfenologi: 1 ex Håslövs ängar 23/10
(THL), 1 1k hane str S Lyckeboda 5/11 (RSG)
och 1 ex rastade i Hammarsjön 7-22/11 (CNN,
RSG mfl)
Kommentar: Ett bra år med många rapporterade par från alla häckningssjöarna. Årets
höstfenologifynd var de senaste som någonsin
rapporterats från nordöstra Skåne.

Aftonfalk

1 2k hona Herculesdammarna 16/5 (Anette
Strand, CNN mfl).
Kommentar: Ett efterlängtat fynd av en art
som blivit allt mer sällsynt hos oss de senaste
åren, se tabell nedan.
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Tabell: Fynd av aftonfalk i vårt område 2000-2013.
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Foto: Hans Cronert

Aftonfalk

Stenfalk

Vinterfynd: Enstaka fåglar kan övervintra milda vintrar och årets rapporter tyder på ett sparsamt uppträdande under januari och februari:
1 ex Ripa 12/1 (Leif & Margareta Rosvall), 1
ex Trolle-Ljungby 26/1 (Christer Wendeler)
och 1 ex Kärrfästorna 1/2 (BSV).
I likhet med föregående år så sågs det väldigt
få stenfalkar under årets sista månad. 1 ex
Hovby 2/12 (CCT), 1 ex Fredriksdalsviken
16/12 (LSU) och 1 ex Ängagårdsvägen (UJK,
CAH).
Vårfynd: Under mars-april gjordes ett tiotal
observationer. Sista vårobservationen blev 1
ex Lyngbygård 6/5 (THL).
Höstfynd: Första höstobservationen var 1 ex
Karsholm 24/8 (HC). Under perioden slutet
aug-nov sågs uppskattningsvis ett 30-tal fåglar.
Höststräcket hade sin topp under september.

Lärkfalk

2013 gjordes flera rekordtidiga observationer
av lärkfalkar och det kan väl inte utslutas att
några av observationerna rör en och samma
fågel. 1 ex Sånnarna 16/4 (BSV), 1 ex Pulken 18/4 (EVA) och 1 ex Herculesviken 20/4
(GRFL). Ibland ses större antal under våren då
fåglar födosöker tillsammans vid t ex riklig fö-

rekomst av sländor. Största ansamlingen var 7
ex Herculesdammarna 16/5 (GRFL mfl).
De inkomna rapporterna om häckningar (2 st)
avspeglar inte den häckande populationens
storlek i området. Sista höstfyndet gjordes i
normal tid i slutet av september.

Pilgrimsfalk

Jan-april: Under årets första två månader gjordes enstaka observationer på en handfull olika
lokaler. Enda stationära falken var 1 ex Åhus
vattentorn 4/1-10/4 (BSV mfl). Under marsapril gjordes även då fynd på en handfull lokaler. En del förbisträckande fåglar och några
som var mer eller mindre stationära några dagar på Håslövs ängar och Isternäset.
Majfynd: 1 ex Karpalundsdammarna (Christer
Wendeler, Sara Birkedal) var säkert en fågel
på väg norrut.
Sommarfynd: 1 ad Håslövs ängar 1/7 (HC), 1
ad Karsholm 16/8 (HC), 1 ad Håslövs ängar
21/8 (HC), 1 1k Äspet 30/8 (THL) och 1 ad
Håslövs ängar 30/8 (THL).
Höstfynd: Under sept-nov gjordes uppskattningasvis ett 20-tal fynd spridda längs kusten
och runt vattenriket.
Decemberfynd: Förutom ett fynd på Isternäset gjordes ett tiotal fynd av fåglar runt Åhus
(HWI mfl) och i Pulken (CCT).
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Vattenrall

Flera hårda vintrar i rad reducerar antalet vattenrallar som ger sig till att övervintra. Som
vanligt är samtliga vinterfynd från Råbelövssjön.
Vinterfynd: Ett fynd med 1 ex nära Balsby 1/1
(HC).
Decemberfynd: Två fynd med 1ex Österslövshus 8/12 (HC) och 1 ex nära Balsby 9/12
(SSV)

Kornknarr

Under året hördes endast en snärpande fågel
trots flitigt eftersök. 1 ex Ängsgårdsvägen1-3/6
(UJK, EVA, UTO).
Kommentar: Roligt med ett fynd då arten uteblev 2012.

Trana

Vårrastande: Vintern var långvarig och våren
sen. De första tranorna iakttogs i små antal
under första veckan i mars. Uppträdandet indikerar sydsvenska häcktranor. Först i månadskiftet mars-april lossnade det och den 1/4
noterades 132 rastande och minst 340 förbisträckande tranor vid Pulken (CCT). Efter att
tranmatningen kom igång den 2/4 ökade antalet tranor successivt. Den 7/4 räknades 2100
tranor inför övernattningen (EVA, LNI). Antalet övernattande tranor kulminerade med 2890
ex 13/4 (CNN). Därefter sjönk antalet successivt. Den sista större noteringen gjordes 20/4
då drygt 500 räknades in vid Pulken (CCT, Per
Eriksson).
Häckningar: Rapporter om tranor som visat
häckningsindicier eller uppträtt enstaka eller i
par under häckningstid förekommer från hela
området.
Sommarflockar: En flock på 40-50 fåglar har
iakttagits vid Pulken och södra Hammarsjön
under juli.
Sträcksiffror: Högsta höststräcksiffran gäller
1310 fåglar som mellan 07.30-12.00 stäckte
söderut utanför Juleboda 12/10 (GRFL).
Höstrastare: Det finns en tendens till allt fler
tidigt rastande tranor i vårt område. Från att
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tidigare varit koncentrerade till Pulken-södra
Hammarsjön, finns nu rapporter från Håslövs
ängar, Herculesviken och Legevedsområdet
nordost om Hammarsjön. Exempelvis noterades 550 tranor flyga in över Hammarsjön
från nordost under kvällen 13/9 (HC). Högsta
höstrastsiffran härrör från Hovby ängar där
675 fåglar fanns för övernattning 14/9 (EVA).
Sista höstobsen utgörs av 1 ex förbiflygande
Vinnö ängar 22/10 (HWI).

Strandskata

Vårfynd: Årets första strandskata visade sig i
Äspet 15/3 (LNI, THL), vilket är ett normalt
ankomstdatum för denna punktliga kortdistansflyttare. Merparten av de svenska strandskatorna tillbringar vintermånaderna på de
Brittiska öarna och utmed Nordsjöns kuster.
Största flockar under vårsträcket: 35 ex Fårabäck 30/3 (NWA), 70 ex Landön 2/4 (POK),
60 ex Östra Hammaren 3/4 (THL), 50 ex Fårabäck 5/4 (CNN), 40 ex Landön 5/4 (CNN) och
64 ex Vannebergaholmen 7/4 (GRFL). Största
rastande vårflock vid inlandslokal; 16 ex Håslövs ängar 1/4 (EVA).
Sydsträck: 26 ex mot S Äspet 4/7 (THL), 39
ex mot S Rigeleje 6/7 (UGS), 30 ex mot S
Äspet 11/7 (Tobias Ljungquist), 40 ex mot S
Rigeleje 19/7 (UGS), 40 mot S Rigeleje 21/7
(UGS), 40 ex mot S Äspet 2/8 (JWE), 200 ex i
flera flockar mot S Friseboda 3/8 (JLR), 88 ex
mot S Friseboda 16/8 (JLR) och 46 ex mot S
Friseboda 1/9 (GRFL). Årets sista strandskata
noterades i Äspet 22/9 (HWI).
Kommentar: De fina sträcksiffrorna från några
enstaka kvällar i juli och augusti indikerar att
det passerar en hel del strandskator utmed vår
kust under sensommaren. De faktiska antalen
ligger förstås betydligt högre.

Skärfläcka

Vårfynd: Årets två första skärfläckor uppenbarade sig på Östra Hammaren 3/4 (THL). Efter
detta datum ökande antalet successivt under
april månad. Största ansamlingar i Äspet under våren; 18 ex 7/4 (Thomas Rodeson), 33 ex

Mindre strandpipare

Fenologi: Först ut var 1 ex vid Fenix damm,
Vä lyckor 14/4 (BSV). Samma lokal stod för
artens premiär även 2012 men då redan 1/4.
Årets sista mindre strandpipare bokfördes i
Äspet 30/8 (THL).
Häckning: Framgångsrika häckningar styrktes
av 2 pulli på Isternäset 7/8 (JLR) respektive
3 pulli Skogsäng, Nöbbelöv 9/7 (UJK). I övrigt starkt revirhävdande och varnande fåglar
på flera lokaler med lämpliga häckningsmiljöer: Adinals våtmark (Jens Morin), Isternäset
(EVA), Horna grushåla, Åhus (HC, JLR), Gyetorpskärret (LNI), Takholmen (LNI), Fenix
damm (UJK), Pulken (CCT), Gälltofta (LNI),
Solgårdsdammen, Maltesholm (UJK); Tosteberga bodar (THL), Äspet (EVA) och Bäcka-

skogs grustag (NWA).
Kommentar: Arten häckar regelbundet men
sparsamt i rapportområdet. Bevakningen av
lämpliga häckningslokaler skiftar något mellan åren. Under 2013 kunde två häckningar
konstateras, vilket inte hör till vanligheterna.
Foto: Linda Niklasson

19/4 (Hans Everfalk), 60 ex 21/4 (HC), 62 ex
30/4 (HWI), minst 40 ex 5/5 (HC), 40 ex 28/5
(LSU) och 60 ex 9/6 (UGS). Utanför Äspet
sågs endast mindre antal med undantag av 35
ex Lyngbyholmen 12/5 (Kaj Svahn, Göran
Svahn).
Inland: 2 ex Rörsbäckens mynning 14/4
(GRFL).
Häckning: Ruvande fåglar sågs i Äspet från
inledningen av maj och de första ungarna trippade runt på sandreveln i Korran 3/6 (UTO).
Största ansamlingar av ungar; 32 ex 14/6
(HWI), 29 ex 19/6 (HC) och 25 ex 28/6 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm). Under
häckningssäsongen sågs som mest 90 adulta
fåglar i Äspet 23/6 (Ulf Oscarsson). Antalet
noterade ungar under 2013 låg betydligt högre
jämfört med 2012 och talar för att arten hade
en framgångsrik häckningssäsong. Kanske
är detta ett direkt resultat av den genomförda
restaureringen av lokalen? Tråkigt nog gjordes
inga fynd av ungar utanför Äspet.
Sydsträck: Inga rapporterade sträcksiffror. I
Äspet bokfördes successivt minskande antal
mot slutet av sommaren. Den 15/8 fanns dock
hela 48 ex kvar på lokalen (CNN). Årets sista
skärfläckor (5 ex) rastade i Äspet 4/9 (Lennart
Persson).

Större strandpipare

Större strandpipare

Större flockar: 53 ex Äspet 19/5 (GRFL), 60 ex
Äspet 19/7 (JWE), 50 ex Äspet 9/8 (JWE), 90
ex Kärringören 11/8 (HC), 70 ex Vannebergaholmen 14/8 (RSG), 100 ex Äspet 16/8 (LarsErik Jönsson), 74 ex mot S Rinkaby skjutfält
19/8 (RSG) och 75 ex Äspet 10/9 (Lars Göte
Nilsson).

Ljungpipare

Större flockar: Den största flocken under våren utgjordes av 200 ex som passerade Vannebergaholmen 1/5 (THL). Under sensommaren och hösten noterades som vanligt en del
större ansamlingar; 400 ex Vannebergaholmen
14/8 (RSG), 1 200 ex Vannebergaholmen 31/8
(GRFL), 4 500 ex Östra Ljungby 15/9 (LNI),
2 000 ex Östra Ljungby 18/9 (CNN), 500 ex
Tosteberga 14/10 (JLR), 600 ex Tosteberga
ängar 25/10 (NWA) och 500 ex Hovby ängar
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23/11 (GRFL). Enstaka observationer gjordes
i december.
Kommentar: Höstflocken vid Östra Ljungby är
en av de största som noterats i rapportområdet.
I nordöstra Skåne bokförs som regel de största
flockarna tidigt under hösten innan de drar vidare mot landskapets sydvästra delar, eller till
övervintringsområden i Danmark.

Kustpipare

Nordsträck: 1 ex Äspet 17/5 (THL), 1 ex Äspet
26/5 (LNI), 1 ex Terraviken 26/5 (NWA), 1
mot N Äspet 2/6 (Johannes Rydström, Christer
Wendeler) samt 2 rastande Äspet 18/6 (JWE).
Sydsträck: Enstaka fåglar och mindre flockar
vid kustlokaler 16/7-22/10. Den största sammanhållna flocken var 14 ex som rastande på
Terraholmen 19/10 (JLR). Årets sista observation var 7 ex Terraviken 22/10 (LNI).

Tofsvipa

Vårfynd: Viporna hade kanske lärt sig av läxan från förra vintern då mindre antal försökte
övervintra, men tvingades retirera söderut i
samband med ett kalluftsinbrott i mitten av januari. Årets två första vipor uppenbarade sig
inte förrän 1/3 vid Härnestad (THL). Därefter
gick proppen ur och markerna fylldes av denna
efterlängtade vårprimör. Några större rastande
vårflockar noterades emellertid inte, vilket förmodligen kan ha varit en effekt av den sena våren (de sträckande fåglarna hade förmodligen
bråttom förbi).
Sydsträck: Från mitten av augusti började det
byggas upp en del riktigt stöddiga flockar,
framför allt i jordbrukslandskapet kring Hammarsjön och ute vid Vanneberga; 700 ex Vannebergaholmen 14/8 (RSG), 1 000 ex Östra
Ljungby 15/9 (CNN), 1 000 ex Svaneholm
12/10 (UJK, EVA), 1 500 ex Åsums ängar
16/11 (EVA) och 3 000 ex Hovby ängar 23/11
(GRFL).
Decemberfynd: 66 ex Håslövs ängar 2/12
(JLR), 4 ex Hovby ängar 12/12 (RSG) och 1
ex Östra Ljungby 26/12 (GRFL).
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Kustsnäppa

Nordsträck: 1-3 ex Äspet 5-9/6 (Daniel Andersson, Rune Stenholm Jakobsen m fl). Därefter sågs enstaka fåglar i Äspet vid flera tillfällen under i stort sett hela juni. Det är lite svårt
att avgöra åt vilket håll kompasserna pekade
hos dessa fåglar. Det kan mycket väl ha rört sig
om försenade fåglar på väg norrut, mera troligt
dock individer som avbrutit resan mot Ishavet.
Sydsträck: Små flockar med rastande fåglar
sågs framför allt i Äspet 9/7-17/9. Den största
ansamlingen utgjordes av 10 ex 19/7 (JWE).
Inlandsfynd: 1 ex Adinals våtmark 17/8 (Sture
Persson).

Sandlöpare

Nordsträck: 1 ex Äspet 9/5 (Sven & Violis Bågesund), 2 ex Äspet 14/5 (EVA), 2 ex Terraviken 14/5 (LNI) och 1 ex Äspet 19/5 (FRY).
Sydsträck: Noterades 13/7-4/10 med enstaka
exemplar framför allt i Äspet och kusten söderut. Största antal; 5 ex Nyagrop 19/8 (THL)
och 6 ex Friseboda 17/9 (JLR).
Kommentar: Observationerna vid Äspet respektive Terraviken 14/5 kan tidsmässigt mycket väl ha rört sig om samma individer.

Småsnäppa

Nordsträck: I vanlig ordning gjordes en handfull vårobservationer i Äspet; 1 ex 12/5 (Johan
Bergquist, Anders Bergquist), 1 ex 17-18/5
(THL, LNI), som mest 10 ex 19/5 (FRY) och
2 ex 20/5 (JLR).
Sydsträck: Noterades i små antal 16/7-25/9 i
framför allt Äspet. Största ansamling utgjordes
av 7 ex 15/8 (HWI).
Inland: 1 ex Adinals våtmark 30/7 (HWQ).
Kommentar: Ett helt normalt uppträdande.
Fyndet av denna högarktiska vadare vid Adinals våtmark indikerar att lokalen har potential
utöver det vanliga.

Mosnäppa

Nordsträck: 1 ex Trueskär 4/5 (GRFL), 1
mot N Håslövs ängar 5/5 (GRFL), 6 ex Adi-

Tuvsnäppa

1 adult Adinals våtmark 11-17/5 (August Thomasson, THL mfl). Succén från fjolåret upprepade sig! Även under 2013 fick vi alltså besök
av en långstannande tuvsnäppa som inte bara
gladde de lokala skådarna, utan även en del
tillresta gäster. Fyndet är det sjätte för rapportområdet.

Skärsnäppa

1 ex Äspet 1/11 (HC, UGS) och 1 ex samma
lokal 9/11 (BSV). Det går inte att utesluta att
det handlar om ett och samma exemplar som
hållit sig kvar på lokalen.
Kommentar: Skärsnäppan är inte riktigt årlig
i rapportområdet, även om antalet fynd ökat
under senare år. Den absolut bästa lokalen är
Karet utanför Äspet.

Kärrsnäppa

Häckningstid: 1 par av den sydliga rasen
schinzii stod och surrade på stranden nedanför Miklagård, Vannebergaholmen 12/5 (Kaj
Svahn, Göran Svahn). Detta var årets enda
säkra observation av denna ras. Uppföljande
kontroller gjordes vid lokalen utan att några
sydliga kärrsnäppor påträffades. Liksom föregående år saknades det även under 2013 rapporter från Håslövs ängar.
Stora flockar: Sydsträcket kom igång redan
i slutet av juni och fåglar på retur sågs sedan
med regelbundenhet ända fram till 23/11. De
stora massorna valde som vanligt att rasta i
Äspet. Exempel på några fina flockar i Äspet:
210 ex 30/6 (GRFL), 160 ex 13/7 (GRFL),
325 ex 18/7 (EVA), 400 ex 19/7 (Ragnar Hall),
Foto: Jan Linder

nals våtmark 11/5 (August Thomasson, Bengt
Hansson), 15 ex Gyetorpskärret 11/5 (LNI),
som mest 10 ex Adinals våtmark 12/5 (LNI),
2 ex Äspet 12/5 (Magnus Nilsson), 2 ex Adinals våtmark 13/5 (NWA), 3 ex Håslövs ängar
13/5 (Nils Kjellén), 10 ex Adinals våtmark
14/5 (Per Lundgren), 7 ex Isternäset 14/5 (Nils
Kjellén), 1 ex Äspet 14/5 (LSU), 9 ex Adinals
våtmark 15/5 (Anders Jönsson), 2 ex Adinals
våtmark 17/5 (THL) och 5 ex Adinals våtmark
18/5 (CNN),
Sydsträck: Noterades i små antal 12/7-25/8.
Flertalet fynd gjordes som vanligt i Äspet.
Kommentar: Under 2013 seglade Adinals våtmark upp som en tvärsäker lokal för arten.
Detta var förstås en konsekvens av att många
skådare sökte sig till lokalen för att titta på den
stationära tuvsnäppan (se nedan). Den imponerande vårskörden av mosnäppa ger samtidigt en känsla av vad som faktiskt kan rotas
fram när en lokal besöks med regelbundenhet
av många skådare.

Spovsnäppa

Nordsträck: Ett normalår brukar bjuda på en
handfull observationer under senvåren. Det
här året uteblev emellertid vårfynden helt.
Sydsträck: Noterades så gott som dagligen vid
kusten 9/7-13/9. En förkrossande andel av rapporterna kom i vanlig ordning från den främsta vadarlokalen, Äspet. Största flockar under
respektive månad; 76 ex Äspet 19/7 (Ragnar
Hall), 11 ex Äspet 18/8 (RSG) och 4 ex Rinkaby yttre 13/9 (JLR).

Spovsnäppa
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200 ex 24/7 (UGS), 160 ex 30/7 (THL), 350
ex 13/8 (RSG), 200 ex 17/8 (GRFL) och 150
ex 10/9 (Lars Göte Nilsson). Bästa sträcksiffra
blev 110 ex Tvillingaboden 16/8 (RSG).
Kommentar: Vi tvingas konstatera att nedgången verkar fortsätta för den sydliga rasen.
Under såväl 2011 som 2012 gjordes i alla fall
bofynd på Vannebergaholmen, även om det
inte resulterade i några ungar.

Myrsnäppa

Nordsträck:1 ex Äspet 17/5 (THL) och hela 6
ex Miklagård, Vannebergaholmen 25/5 (HC).
Sydsträck: Noterades med regelbundna mellanrum på retursträck med 1-3 ex i Äspet 30/613/8.

Brushane

Dvärgbeckasin

Samtliga observationer: 1 ex Köpinge ängar
2/4 (UTO), 1 ex Pulken 16/4 (CCT), 2 ex Håslövs ängar 18/4 (Nils Kjellén), 1 ex Viby äng
20/4 (GRFL), 2 ex Pulken 21/4 (EVA), 1 ex
Gyetorpskärret 24/4 (CNN), 1 ex samma lokal 11/5 (LNI), 1 ex Herculesdammarna 1/10
(POK), 1 ex Äspet 5/11 (LNI) och 5 ex Lyngsjön 14/11 (JLR).
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten. Lyngsjön är fortsatt den säkraste lokalen.

Enkelbeckasin

Vinterfynd: 1 ex plurran vid Sånnarna 2/2
(UTO) och 1 ex Håslövs ängar 10/12 (LSU).

Dubbelbeckasin

1 spelande Hovby ängar 5-7/5 (GAR, mfl).
Kommentar: Ännu ett synnerligen magert år
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vårfynd: Premiären bestod av 1 ex Håslövs
ängar 9/4 (CNN). Därefter gjordes regelbundna observationer av enstaka exemplar och mindre flockar på ett flertal lokaler, varav en del i
lämpliga häckningsmiljöer, fram till 18/5. Inga
rapporter om permanenta spel. Största flockar
under våren; 11 ex Äspet 2/5 (Lars Lundquist),
12 ex Pulken 9/5 (THL) och 10 ex Isternäset
17/5 (Per Lundgren).

Sydsträck: Mindre flockar rapporterades från
flera lokaler 6/6-10/10.
Kommentar: Ännu ett år utan rapporterade
häckningar eller permanenta spelplatser. Arten
är nu definitivt borta som häckfågel i Vattenriket.

Juvenila enkelbeckasiner
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för arten, vilket åtminstone delvis kan tänkas
bero på den torra våren vilket troligtvis gett
färre lämpliga rast/spellokaler. Samtidigt måste man ha klart för sig att dubbelbeckasinen
har en mycket koncentrerad sträckperiod, som
i våra trakter infaller under första halvan av
maj. Framgångsrikt eftersök kräver dessutom
vindstilla förhållanden. När artens sträcktopp
under våren sammanfaller med blåsigt/ostadigt väder finns det därför en uppenbar risk
att observationerna uteblir. Till detta ska man
sedan lägga det faktum att de lokala skådarna
kanske inte letar tillräckligt målmedvetet efter
arten.

Morkulla

Vinterfynd: 1 ex Torsebro 18/1 (CNN) och 1
ex Olseröd 21/2 (THL). Dessutom tre fynd i
december; 1 ex Pulken 20/12 (CCT), 1 ex
Karsholms fure 20/12 (LNI) och 1 ex Horna
24/12 (GÖFL).
Kommentar: I vanlig ordning gjordes en handfull vinterfynd av denna säregna vadare.

Rödspov

Fåglarna anlände ca 2 veckor senare än normalt. De första var 2 ex Håslövs ängar 8/4
(Leif Klinteroth), vilka snart följdes av enstaka fåglar på andra lokaler: 2 ex Isternäset 12/4
(Nick Gräntz), 1 ex Pulken 13/4 (CNN) och
1 par Vinnö ängar 13/4 (ARLA). Som högsta
antal rapporterades 11 ex Håslövs ängar 14/4
(SSV).
Simultanräkningen som genomfördes i Vattenriket 20/4 (HC m fl) gav summa 17 ex
(8 par), dvs en fortsatt minskning. 2012 noterades 21-23 ex; 10-11 par. Fåglarnas fördelning
var 5 ex Isternäset, 8 ex Håslövs ängar, 4 ex
Hovby ängar, medan inga rödspovar anträffades vare sig på Viby äng, Rinkaby ängar,
Långängarna, Pulken, Vinnö ängar eller Adinals våtmark (Färlöv). Kanske hade alla fåglar
inte anlänt 20/4? Våren var sen och strandängarna var vid räkningen mycket torra (vattenståndet i Helge å låg redan nära havets medelnivå).

Förekomster en dryg vecka in i maj antyder
häckningsförsök på Hovby ängar (3 ex i spel
7/5, EVA). Även vid Pulken sågs regelbundet
1-3 ex fram till 11/5 (GAR m fl).
Den revirkartering som gjordes i april-maj
gav 6 par Håslövs ängar och 7 par Isternäset
(Nils Kjellén), dvs summa 13 par, en något
högre siffra än simultanräkningens. Trots sen
ankomst och torra strandängar gick åtminstone
några par till häckning. På Isternäset sågs 6 ad
och 1 pull/nyligen flygg 29/6 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson). Även på Håslövs
ängar genomfördes häckningar. Varnande föräldrar förde ungar i juni (HC m fl) och 1/7 sågs
ett par med en nyflygg unge (GRFL). Den 12/7
sågs 4 ad med 4+1 nyflygga 1k (RSG) – efterlängtade tillskott till den tynande populationen! Årets sista rapport var 2 ex Håslövs ängar
25/7 (JLR).

Myrspov

Nordsträck: 1 ex Vannebergaholmen 11/5
(HC), 1 ex Rigeleje 19/5 (Björn Björnson),
1 ex Äspet 2/6 (Johannes Rydström, Christer
Wendeler), 1 ex Äspet 5/6 (Daniel Andersson).
Sydsträck: Observerad 9/7-5/11. Största antal;
25 mot S Äspet 9/7 (UGS), 40 mot S Rigeleje 28/7 (UGS), 11 mot S Rinkaby yttre 19/8
(RSG) och 14 rastande Terraviken 21/9 (LNI).
Kommentar: Jämfört med föregående år betydligt mera återhållsamma sträcksiffror från
lokalerna söderut utmed Hanöbukten.

Småspov

Samtliga vårfynd: 1 rastande Miklagård 19/4
(GRFL), 1 mot N Ängagårdsvägen 2/5 (Lars
Lundquist), 1 rastande Lillö 5/5 (Björn Herrlund), 4 rastande Sjögård 8/5 (GAR), 1 rastande Nyehusen 12/5 (Marie-Louise Bárány),
4 rastande Sjögård 12/5 (LNI), 1 ex Håslövs
ängar (Lars-Erik Andréasson), 1 ex Hammarsjön 13/5 (Joanna Fahlén), 1 str Glansaboden
14/5 (CNN), 1 str Äspet 17/5 (UJK, EVA) och
1 mot NO Åsumtornet 24/5 (JLR).
Sydsträck: Noterad i typiska antal 8/6-21/8.
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Foto: Linda Niklasson

Inga större flockar.
Kommentar: Ett normalt uppträdande för arten med hastigt förbipasserande individer under våren och ett mera stationärt och lugnare
tempo under sensommaren.

Storspov

Vinterfynd: 1 ex Tosteberga ängar 4/1 (LNI)
och 1 ex Tosteberga bodar 7/2 (Per-Eric Persson). Inga decemberfynd.
Vårfynd: Storspoven är en av de klassiska vårprimörerna och först på plats var 1 ex ute på
Landön 15/3 (CNN). Därefter dröjde det ända
fram till månadsskiftet mars/april innan det
började strömma in fåglar på allvar. Anmärkningsvärt nog har det inte inkommit några rapporter gällande större vårflockar.
Häckningstid: En mängd rapporter föreligger
från de sedan tidigare etablerade häckningslokalerna för arten. Antalet rapporter indikerar
att storspoven mer än väl verkar hålla ställningarna i rapportområdet.
Sydsträck: På klassiskt manér började storspovarna röra sig söderut redan i mitten av juni.
Största flockar; 50 ex Herculesdammarna 19/6
(HWQ), 37 ex Håslövs ängar 27/6 (Svante
Söderholm), 29 ex mot S Äspet 28/6 (GRFL)
och 29 ex mot S Rinkaby skjutfält 19/8 (RSG).
Årets sista observation utgjordes av 1 ex Håslövs ängar 14/9 (CNN), vilket är remarkabelt
tidigt datum för denna tåliga art.

Drillsnäppa

Häckningstid: I linje med rapporteringen under
de senaste åren gjordes ett flertal observationer
av fåglar eller par i lämpliga häckningsmiljöer;
Allarp Arkelstorp (UTO), Enön Ivösjön (LNI),
Skättilljunga (UJK, EVA), Strandvägen, Ivetofta (LNI), 5 par Immeln (Johan Falk), Slättön
(LNI), Västervik (HC) och Mjönäs (UTO).
Häckning konstaterades i Torsebro där pulli
sågs 2/8 (UJK).
Kommentar: Rapporteringen talar för en stabil
population i området.
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Storspov

Skogssnäppa

Fenologi: Vårens första skogssnäppa passerade Olseröd 3/4 (THL) och det sista exemplaret
för året bokfördes på Kärringören 25/8 (Kristoffer Sandelin).
Häckningstid: Inga fastställda häckningar.
Fåglar i lämpliga häckningsmiljöer: 2 par
Bjärnhult Äsphult (Suzanne Schlyter), Fjällmossen (LNI), Hästhagadammen Maltesholm
(UJK, EVA) och Prästlönebostället Vittskövle
(UJK, EVA).
Kommentar: Arten upprätthåller en stabil population i anslutning till vattensystem på Linderödsåsen och i skogsmarkerna norr om Kristianstad. För att hitta säkerställda häckningar
av denna skulkande skogsart måste man dock
gå tillbaka till 2009.

Svartsnäppa

Fenologi: Årets första svartsnäppa dök upp på
Isternäset 19/4 (UTO). De sista exemplaren för
året, 3 ex, stod på Kärringören 21/9 (CNN).
Inga remarkabala flockar rapporterades.
Kommentar: Datumen ligger i linje med det

förväntade, även om flertalet svartsnäppor
under vårsträcket brukar noteras under första
halvan av maj.

Gluttsnäppa

Fenologi: Årets första observation utgjordes
av 2 ex Tosteberga bodar 15/4 (LNI). Den sista
glutten för året noterades i Terraviken 15/10
(LNI).
Större flockar under året: 18 ex Miklagård 19/4
(GRFL), 34 ex Vannebergaholmen 1/5 (LNI),
20 ex Kärringören 30/6 (HC), 16 ex Vannebergaholmen 14/7 (LNI), 15 ex Vannebergaholmen 1/8 (JLR) och 12 ex Vannebergaholmen
21/9 (RSG).
Kommentar: Gluttsnäppan är den tåligaste
Tringa-vadaren tillsammans med rödbena.
Varje år görs det iakttagelser långt in i oktober.
Arten verkar föredra att rasta i de grunda havsvikarna längts uppe i nordost framför Äspet.

Dammsnäppa

1 ex Isternäset 19/4 (Nils Kjellén mfl) och 1
ex Adinals våtmark 18/5 (Sven Gustafsson,
ARLA mfl). De två fynden under 2013 utgör
det sjunde och åttonde fyndet för rapportområdet. Tidigare godkända fynd; 1 ex Svart sjö
19/5 1986, 1 ex Karpalunds dammar 19-20/5,
2 ex Hovby ängar 30/4 1993, 1 ex Isternäset
6/5 2000, 1 ex Pulken 20-21/4 2009 och 1 ex
Äspet 18-20/7 2009.
Kommentar: Ett efterlängtat återseende i dubbel bemärkelse av denna smäckra vadare som
närmast häckar i Polen, Baltikum och i Finland. Under senare år har det även gjorts enstaka häckningsfynd i Sverige. Årets två observationer ligger tidsmässigt helt i linje med
tidigare iakttagelser i området.

Grönbena

Fenologi: Årets första grönbena rastade på
Viby äng 20/4 (GRFL), den sista sågs i Äspet
21/9 (Ewert Nilsson).
Större flockar: 36 ex Håslövs ängar 5/5 (JLR),
30 ex Äspet 30/6 (GRFL), 30 ex Äspet 10/7

(Tobias Ljungquist), 30 ex Äspet 17/7 (JWE),
30 ex Äspet 23/7 (JWE), 45 ex Äspet 30/7
(GRFL), 35 ex Adinals våtmark 30/7 (HWQ),
38 ex Äspet 1/8 (Magnus Persson), 40 ex
Äspet 4/8 (JWE) och 40 ex 11/8 (JWE).

Rödbena

Inte heller under 2013 gjordes några vinterfynd.

Roskarl

Vårfynd: 1 ex Äspet 11/5 (FRY), 1 ex Äspet
16/5 (HWQ), imponerande 11 ex Äspet 19/5
(LNI, GRFL), 1 ex Äspet 20/5 (JLR), 1 ex
Äspet 25/5 (Jacob Rudhe), 1 ex norr om Miklagård 25/5 (HC) och 1 ex Äspet 26/5 (LNI).
Sydsträck: Noterades med 1-6 ex i Äspet 9/724/8.
Kommentar: Flera fina observationer under
maj var glädjande. På den negativa sidan hittar
vi förstås avsaknaden av häckningsfynd.

Bredstjärtad labb

Ett fynd föreligger; 1 ex 1K Friseboda 30/11
(GRFL)
Kommentar: Ett fynd är en tämligen mager utdelning även om arten inte är årlig. Exempelvis sågs 5 ex under 2012. Årets observation är
den senaste i vårt område någonsin.

Kustlabb

Inga vårobservationer finns.
Sommarobservationer: Under juli-aug rapporterades hela 58 olika kustlabbar med den absoluta huvuddelen från Äspet och söderut.
Höstobservationer: Observationerna fortsatte
under sept-okt med sammanlagt 20 ex. Sista
observation är 2 ex Friseboda 12/10 (JLR,
JWE).
Kommentar: Minst 78 kustlabbar rapporterades således under sydsträcket eller i inledningen av det. Detta överträffar normalantalet som
ligger kring 25 ex med råge. Rekordet är från
2011 då minst 92 ex räknades in.
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Fjällabb

Skrattmås

Sammanlagt sågs 5 sträckande fjällabbar,
samtliga 1 K och sedda i Friseboda. Dessa
fördelade sig enligt följande: 1 ex 25/8 (UTO,
EVA), 1 ex 31/8 (GRFL), 2 ex 8/9 (GRFL,
JLR, LNI mfl) och 1 ex 9/9 (US, NWA).
Kommentar: Antalet rapporterade och godkända fjällabbobservationer har ökat under de
senaste åren, år 2011 sågs hela 10 ex och under
2012 8 ex.

Dvärgmås

Foto: Sven Birkedal

Vårfynd: Dessa inskränker sig till två fåglar
sedda under maj; 1 ad Hanöbukten 6/5 (LNI,
GAR) och 1 ex 2K Äspet 27/5 (EVA, UJK,
CNN).
Höstfynd: En sträcktopp inträffade under inledningen av oktober: 100 ex Friseboda 2/10
(JLR), 153 ex Friseboda 3/10 (THL) och 350
ex Friseboda 4/10 (LNI). Totalt sträckte 1 397
ex under sept-nov. Vi får gå till hösten 2005 för
att finna högre antal då 1 675 ex rapporterades.

Häckningar: Vid totalinventeringen 2012 bekräftades kräftgången hos arten. Från enskilda
kolonier på 4 000 till 5 000 par under senare
delen av 1900-talet till totalt cirka 250 par under 2012. Hur gick det då under 2013? Någon
häckning kom överhuvudtaget inte till stånd
på den tidigare största kolonin på Bodaskäret
i Tosteberga. Följande häckningar finns rapporterade: Äspet 80 par (GRFL m fl), kolonin låg glest på tuvor, men minskade snabbt i
takt med att lokalen torkade upp, och mindre
än en handfull ungar kom på vingarna. Gruarna, Edenryd 35 par (Patrik Österblad), rapporterades 28/6 och kan vara en omhäckning,
Åldermansskäret, Tosteberga 25 par (NWA),
häckningsutfallet är okänt och Noviadammen,
Karpalund 6 par (ARLA), sågs ruvande men
resultatet är okänt. Totalt således 146 par.
Kommentar: Läget är inte särskilt uppmuntrande för en art som genom sitt häckningsbeteende ger möjlighet för andra arter att häcka
framgångsrikt.

Silltrut

Häckningar: 7-8 par häckade i skärgården
(NWA) På Ängholmarna förefaller den lilla
ön Klinten hålla lika många silltrutar som den
gamla huvudkolonin på Brödjeholmen. Några
observationer från Gruarna finns inte. Läget
är således fortsatt kritiskt men stabilt för arten. Under artens, (rasen fuscus), glansdagar
omkring 1980 häckade i den nordostskånska
skärgården cirka 670 par.
En rapport avseende den expansiva västliga
rasen intermedius finns: 1 ad Rinkaby ängar
25/6 (RSG).

Kaspisk trut

Dvärgmås
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Endast eftersommar och höstfynd finns.
Höstfynd: Cirka 12 fåglar finns rapporterade
under aug-okt. Samtliga, utom en 2K, är rapporterade som 1 K fåglar. Den första sågs vid
Tvillingabodarna 15/8 (RSG) och de två sista
sågs vid Juleboda 27/10 (GRFL).

Kommentarer: Rapporteringen speglar en normal förekomst från de södra delarna av vårt
rapportområde. Dock kan antas att det kan
handla om samma fåglar vid flera olika rapporttillfällen. Därutöver brukar någon eller
några rapporter från andra halvåret avse adulta
eller fleråriga fåglar.

Tretåig mås

Höststräck: Fyra rapporter finns; 1 ad Friseboda 2/10 (JLR), 1 1K Friseboda 8/11 (LNI),
1 1K Juleboda 10/11 (GRFL) och 1 1K Friseboda 19/11 (JLR).
Kommentar: Efter massuppträdandet under
hösten 2012 med mer än 40 ex återgick fyndbilden till det normala. Huruvida de tre observationerna av 1K fåglar avser tre olika individer är omöjligt att säga.

Skräntärna

Häckningar: Uppgifter från Gruarna saknas.
På Trueskär häckade 1 par (NWA). Det trogna
gamla paret, för det är förmodligen samma
fåglar, återvände och kläckte ut 3 ungar som
blev ringmärkta. Liksom tidigare år använde
de den för ändamålet iordningställda och röjda
strandremsan.

Kentsk tärna

Häckningar: Någon häckning skedde inte
2013. Det fanns inga stora stabila skrattmåskolonier kvar som kunde erbjuda arten skydd.
Däremot fanns i Blekinge på Falkaholmen utanför Sölvesborg en stor skrattmåskoloni. Här
häckade kentsk tärna, förmodligen med en viss
framgång.
Rastande: I Äspet rastade som vanligt många
kentska tärnor under högsommaren. Upp till
185 ex 17/7 (Torbjörn Ebenhard). Åtskilliga
rapportörer drar slutsatsen att dessa häckat här
men så är ej fallet. Så snart de kentska tärnorna
i närområdet, numera Blekinge, blivit flygga
placerar föräldrafåglarna sin avkomma i Äspet.

Silvertärna

Häckning: 5 till 6 par häckade i den stora fisktärnekolonin på Trueskär (RSG, Patrik Olofsson m fl). Utöver dessa finns inga bekräftade
häckningar, vilket snarast beror på bristande
rapportering.
Höstfynd: Ett anmärkningsvärt sent fynd finns;
1 1K Tosteberga ängar 24/11 (LNI).

Fisktärna

Kusthäckningar: På Trueskär häckade 60 par
(RSG, Patrik Olofsson, GRFL). Ett moln av
tärnor mötte besökaren under försommaren
2013. Den iordningställda lilla häckningsremsan, som först användes för en omhäckning
2012 attraherade verkligen tärnorna. 37 ungar
ringmärktes här. Detta är såvitt känt den största
kolonin som noterats i området under den tid
kustområdet har följts. Från övriga kustlokaler
saknas tillförlitliga rapporter.
Inlandshäckningar: Från följande lokaler finns
rapporter med häckningskriterier: Enön, Norra
Oppmannasjön, Hercules dammar och Nöbbelöv. Inte heller detta är heltäckande för artens häckningar.

Småtärna

Häckning: Häckningen i Äspet följdes av
många besökares ögon. Som mest ruvade 12
par 18(6 (GRFL, HC). Häckningsresultatet
var inte strålande men flera par fick ut ungar.
Utöver detta finns endast rapporter med häckningskriterier från Tosteberga ängar och Lyngbyholmen.

Svarttärna

Häckning: Upp till 20 par gick till häckning i
Herculesdammarna (Adrian Nilsson m fl). Tyvärr misslyckades häckningen av okända orsaker. Detta är numera den enda lokal hos oss där
svarttärnan häckar och bör därför säkras mot
allehanda störningar.

Vitvingad tärna

Vårfynd: 2 ex Råbelövssjön 7/5 (HC) och 1 ex
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Foto: Sven Bikredal

Tordmule

Äspet 8/5 (THL).
Kommentar: Detta är sjunde året i rad denna
art, som har en sydostlig häckningsutbredning,
observerades i området. Tidpunkten stämmer
väl med artens sträck mot häckningslokalerna.

Sillgrissla

Sillgrisslor sågs enbart under andra halvåret
och då huvudsakligen i området Friseboda –
Juleboda. Här noterades sammanlagt 12 ex.
Mer anmärkningsvärt är de 5 ex som sträckte
söderut vid Tosteberga ängar 26/11 (LNI).
Kommentar: Antalet observationer av sillgrissla varierar betydligt mellan åren. Dock är
17 ex fler än medelvärdet som ligger kring 10
ex årligen.

Tordmule

Vinterfynd: 1 ex Friseboda 5/1 (GRFL).
Vårfynd: Under maj månad rapporterades 7
ex.
Häckningstid: 5 ex snurrade runt den presumtiva häckningsplatsen på Lägerholmen 8/7
(NWA). Tyvärr är oddsen dåliga för häckning
då minken numera även finns längst ut i skärgården.
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Höststräck: Totalt 25 ex finns rapporterade.
Högsta antal är 7 ex Juleboda 12/10 (GRFL).
Kommentar: Även om vi inte når antalen från
2012, 77 ex under hösten, så har antalet rapporterade tordmular ökat väsentligt. Medelvärdet ligger kring 10 ex. Arten har dock ökat
betydligt i Östersjön under senare år.

Tobisgrissla

Vinterfynd: 1 ex Äspet 9/2 (GRFL m fl).
Höstfynd: 3 ex Juleboda 3/11 (GRFL), 2 ex
Friseboda 17/11 (GAR) och 1 ex Friseboda
30/11 (LNI, GRFL).
Kommentarer: Bortser man från sjögående
expeditioner så brukar antalet ligga kring 4 ex
årligen. Således var även förekomsten av tobisgrissla högre än normalt.

Skogsduva

Vinterfynd: Inga större antal skogsduvor stannade kvar över vintern. Som mest noterades 60
ex i fjolårsmajs vid Kölevägen Olseröd 21/2
(THL)

Turkduva

Efter att rapporteringen av turkduveflockar
ökat under 2012 minskade åter antalet större

flockar. Under 2013 rapporterades 25 ex vid
två tillfällen; Isternäset 18/11 (Adrian Nilsson)
och Lillö kungsgård 12/12 (Torgny Reinholdsson). Har den skarpa och långvariga vintern
2012/13 reducerat förekomsten?

Gök

En sen häckning hos värdfågeln ängspiplärka
resulterade i matning av nyss flygg unge på
Östra Hammaren 21/8 (LNI). Under 2012 sågs
flygg fågel redan drygt två månader tidigare på
samma lokal och med samma art som värdfågel.

Berguv

Sparvuggla

Efter invasionen 2011/2012 är fynden av
sparvuggla nu sparsamma och inga uppgifter
om häckning föreligger.
Under vintern iakttogs 1 ex vid fågelmatning
på Trollemöllavägen 22/1 (FRY) och 1ex Oretorp, Näsum 14/2 (Christopher Martinsen).
En stationär, revirhävdande fågel rapporterades från Filkesboda 26/1-5/3 (JLR, GRFL m
fl).
Från hösten 1ex med spel/sång vardera Arkelstorp 27/9 (UTO) och Österslövshus 1/11 (HC)
samt 1 ex observerad vid Filkesboda 8/10
(UJK, EVA).

Endast två häckningar konstaterades i rapportområdet 2013. Paren fick tillsammans 3 ungar
som ringmärktes. På ytterligare tre lokaler (varav två är tidigare häckplatser) fanns det revirhållande berguv. Dessutom rapporterades en
tillfälligt ropande uv i Äspet 20/2 (gm Projekt
Berguv) och en i Arkelstorp 7/4 (UTO). Mest
överraskande var kanske den berguv som sågs
sittande vid Härlövsborgstornet 17/11 (EVA m
fl).

Kattuggla

Hökuggla

Hornugglebeståndet går i berg och dalbana fast
topparna har blivit allt lägre. Från 40 lokaler
med häckningsindikation 2010 gick det ner till
10 under 2011, upp till 19 under 2012 för att
nu, 2013, dala till bara 3 lokaler. Det hördes
lockande ungar i Vittskövle (JWE), Härnestad
(JWE) och Billebacke, Åhus kärr (UTO, Veronica Tollgren). På potentiell häckplats noterades den vid ett tillfälle under våren vid Filkesboda (JLR).
Därutöver gjordes udda fynd med 1 ex mitt
på dagen på Håslövs ängar 16/3 (HC) och
en svag, senare avliden fågel i Olseröd 3-6/4
(THL m fl). Fågeln var ringmärkt i Finland.

Hökuggleinvasionen hösten 2012 nådde så
småningom våra marker och 1 ex upptäcktes
vid Tosteberga fure 9/11 (Hans Berggren).
Denna fågel blev en riktig långstannare och
kunde beskådas och fotograferas fram till 23/3
(dokumenterad andrahandsuppgift gm EVA).
Senhöstens invasion resulterade i ytterligare
ett par fåglar efter årsskiftet. På enefäladen
vid Fjällmossen iakttogs 1 ex från 6/1 (Kerstin Olofsson gm HC) till 7/4 (Suzanne Schlyter). Ytterligare 1 ex observerades vid Sjögård
22/2-6/3 (POK m fl).

Lappuggla

De smått sensationella fynden av lappuggla
under senvåren och försommaren 2012 följdes
av ett nästan lika spännande fynd våren 2013
då en död fågel hittades i Norra Ströö 12/3
(Louise Sternviken).

De senaste åren har kattugglan rapporterats
från förhållandevis få lokaler, vilket kan vara
ett resultat av stränga och snörika vintrar. Tendensen håller i sig och 2013 minskade antalet
ytterligare något, från ca 40 till 36. Det kan
jämföras med toppåret 2009 då vi fick in rapporter från ca 60 lokaler.

Hornuggla

Jorduggla

Det är inte alldeles enkelt att förstå jordugglans uppträdande i vårt område. Efter goda år
i Norrland verkar vi nu för andra året i rad ha
jordugglor här under en stor del av året, utan
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indikation på häckning.
Februari-mars: 1-3 ex Tosteberga, Pulken, Sjögård, Nyehusen, Åhus kärr, Köpinge ängar,
Vramsåns mynning och Hommentorp.
April-maj: 1 ex Näsby fält, Håslövs ängar och
Äspet.
Juni-augusti: 1 ex Ripa, Ängagårdsvägen
(Egeside) och Fiskarbodarna, Yngsjö.
Oktober-december: sammanlagt 3 insträckare
från havet vid Juleboda/Friseboda, 1 ex Härnestad och 1 ex Äspet.

Pärluggla

Vårflyttningen: 1ex insträckande från havet
Äspet 14/5 (LNI).
Häckningstid: Något fler nattskärror rapporterades från slätt- och kustfurena under 2013 (8
mot 6 revirhävdande) vid Gualöv, Fårabäck (2
sj), längre in på Rinkabyfältet, Egeside, Vittskövle (2sj) och Friseboda. Endast rapporterad
från en lokal i skogarna i norr (Vånga stenbrott) och en på Linderödsåsen (Stora Ry, Borrestad, 3 sj). Sammanfattningsvis få rapporter
med frånvaro av fynd från tidigare kända lokaler på slätten, Linderödsåsen och skogarna
i norr.
Höstfynd: En fågel iakttagen på vägen vid Österslöv 4/9 (UTO) och en ovanligt sen insträckare från havet vid Friseboda 4/10 (JLR, LNI).

Tornseglare

Årets första tornseglare sågs vid Herculesdammarna 2/5 (Johan U. Andersson).
Större flockar (>100): 1000 ex drog söderut
22/6 Åhus camping (Simon Fors), 150 ex Håslövs ängar 27/6 (Svante Söderholm), 500 ex
Foto: Linda Niklasson

Det svänger rejält mellan åren. Medan 2010
var ett toppår med minst 20 spelande pärlugglor i norra delen av vårt område, kännetecknades 2011 av raka motsatsen, då inga fynd gjordes. 2012 blev åter ett bra år med 17 spelande
ugglor under mars.
Under 2013 gjordes bara ett enda och dessutom mycket udda fynd av en rastande fågel
i Björket, Kristianstad 27/3 (Anna Ekstrandh
gm EVA).

Nattskärra

Nattskärra
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Äspet 28/6 (Svante Söderholm), minst 400 ex
Kärringören, Landön 30/6, minst 300 ex tillsammans med svalor Äspet 3/7 (UGS).

Blek tornseglare

Första godkända fyndet av blek tornseglare i
vårt område gjordes vid Tosteberga ängar där
1 ex sträckte norrut 1/11 (RSG). Flera fynd av
arten gjordes i södra Sverige i månadsskiftet
oktober-november.

Kungsfiskare

En kall och utdragen vinter har åter reducerat
antalet kungsfiskare. Fjolårets uppgång från 16
till 50 observationer har bytts ut mot en reducering till 31 observationer under 2013.
Häckning: Noterad under häckningstid i möjlig häckningsmiljö på en plats längs vattendrag
från Linderödsåsen.

Biätare

En härlig flock på åtta biätare uppmärksammades av boende vid Friseboda 19/5 (Marianne
& Tore Röjestål, EVA mfl). Genom snabb och
föredömlig utlarmning, fick många möjligheten att njuta av fåglarna innan flocken tidigt
nästa morgon drog vidare. Biätare har setts ytterligare fem gånger i enstaka exemplar under
2000-talet, varav tre i maj, en i juni och en i
september.

Härfågel

Härfågel är en mycket sporadisk besökare i
vårt område. I år gjordes inte mindre än tre
fynd. Först ut var 1 ex som visade upp sig för
många besökare vid Sånnarna 15-17/4 (BSV m
fl). Nästa fynd gjordes vid Bockeboda på Nävlingeåsen 29/4 (familjen Winberg gm Rune
Stenholm Jakobsen). Slutligen gjordes ett
sommarfynd vid Vannebergaholmen 12/7 (Stefan Sandelin). Senast arten sågs i vårt område
var 2010, då ett (möjligen två) vårfynd och ett
höstfynd gjordes.

Göktyta

Trenden med få fynd under häckningstid håller i sig. Varför den fortfarande går kräftgång
i södra Sverige är okänt. Längre norrut verkar
det gå bra för arten.
Vårsträcket: Under april-maj gjordes 22 fynd,
vilket är en markant ökning mot fjolårets 13.
Långstannande sjungande individer är rapporterade från Baggeboda, NV Gårrö, och nyanlagda våtmarken vid Norra Lökaröd.
Häckningstid: Under häckningstid (juni-juli)
finns bara enstaka fynd utan häckningskriterier
gjorda vid Ekenabben och Vittskövle.
Höststräcket (aug-sep): Märkligt nog föreligger inte ett enda fynd från hösten! Det kan
jämföras med 11 fynd under 2012.

Mindre hackspett

Efter återhämtningen i fjol ligger arten glädjande nog kvar på den tidigare normala nivån.
Under häckningstid (mars-juli) noterades den
från 34 lokaler (mot 36 under 2012 och 24 under 2011).
Inga häckningar konstaterades, vilket kan jämföras med fyra 2012 och en vardera 2010 och
2011.

Trädlärka

Sjungande trädlärkor har rapporterats från hela
vår kuststräcka från norr till söder och även
från många inlandslokaler.
Säkerställda häckningar: 2 par med ungar Horna grushåla 7/7 (HC), 1 adult matande Östra
Sandar Åhus 21/7 (Anders Wånge Kjellsson),
1 pulli Vittskövle mosse 28/7 (RSG) och 5
pulli Boarps hed 25/8 (Olof Jönsson, Linda
Strand).
Kommentar: Den verkliga siffran för lyckade
häckningar är betydligt större än vad som rapporterats. Inga större sträcksiffror av arten har
noterats och inga vinterfynd gjordes.

Sånglärka

Höststräck: Enda större sträcksiffra som noterats var 92 ex str S Friseboda 31/10 (LNI).
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Backsvala

Häckning: 2 ex bobygge Färlöv (2 km N) 4/5
(ARLA), 6 ex (3 bohål) Karsholms gods 6/7
(HC) och 100 ex (50 bohål) Flodala Fjälkinge
(HC).
Kommentar: Fortsatt dålig rapportering även
detta år av häckande backsvalor då endast tre
observationer har inkommit. Det här speglar
inte verkligheten. Vi får hoppas att fler håller
ögon och öron öppna inför nästa år.

Ladusvala

Stora flockar: I början av höstflytten sågs
minst 2000 ex Österlövshus Råbelövssjön 10/8
(HC), och en månad senare sågs över 3000 ex
Strandvägen Ivösjön 11/9 (LNI).
Höststräck: 1500 ex str S Fårabäck 21/8 (UJK)
och minst 600 ex str S Friseboda 19/9 (JLR).

Hussvala

Stora flockar: Få stora ansamlingar av hussvalor har rapporterats. Den största var 150 ex
Äspet 23/6 (Ulf Oscarsson).

Fältpiplärka

detta 10 revir varav 5 med häckande par 2013
(Patrik Olofsson) vilket innebär att nedgången
fortskrider raskt. (Observera att 2012 års spontanrapporterade 6 revir varav 3 med häckande
par är inte jämförbara med inventeringsårens
resultat. För att finna en jämförbar referens
får vi gå till 2008 års inventering, då 20 revir
varav 10 med häckande par anträffades i vårt
rapportområde. Det betyder att vårt häckande
bestånd av fältpiplärka halverats på fem år.
Därutöver sågs 1 ex Ripa motorbana 17/7
(Krister Larsson), 1 ad 16/8 Adinals våtmark,
Färlöv (HWQ) och 1 ex Fårabäck 23/8 (JLR),
vilket var årets sista obs.

Trädpiplärka

Höststräck: 60 ex str S Rinkaby skjutfält 24/8
(GRFL). Inga andra större sträcksiffror har
rapporterats. Det är en markant skillnad jämfört med rekordsiffran från 2011 då 4250 ex str
S över Rinkaby skjutfält 21/8 (GRFL). Bättre
bevakning av Rinkaby skjutfält under aug-sept
borde bjuda på fler höga sträcksiffror.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Inga aprilfynd. Första vårfyndet gjordes ovanligt sent, 1 par Gropahålet 11/5 (GAR).
Arten inventerades vår-sommar med följande
resultat: 1 häckande par Furehov (Åhus), 1 re-

virhane Sånnarna (Åhus), 1 revirhållare Ripa
motorbana, 1 revirhane Yngsjö havsbad, 4
häckande par Gropahålet-Hansaboden-Strandstugan-S Stockaboden, 1 revirhållare Kumlan
och 1 revirhane Äskebjär. Sammanlagt innebär

En ladusvala och fyra hussvalor samlar lera till sina bobyggen.
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Ängspiplärka

Januari-februarifynd: 1 ex Äspet 1/1 (FRY).
Decemberfynd: Som mest 5 ex Äspet 12-29/12
(RSG, CCT, LNI m fl), 14 ex Härlövs utfyllnadsområde 12/12 (RSG) och 1 ex Håslövs
ängar 26/12 (CNN),
Kommentar: Inga observationer gjordes av
övervintrande ängspiplärkor i februari, vilket
inte är konstigt med tanke på den hårda vintern, men annars har arten rapporterats alla övriga månader.

Rödstrupig piplärka

Vårsträck: 1 ex Adinals herrgård 12/5 (GRFL).
Höststräck: 1 ex Rinkaby skjutfält 23/8 (JLR),
1 ex Härlövs utfyllnadsomr. 4/9 (EAN), 2 ex
Isternäset 5-7/9 (EVA, Kristoffer Alp, Stig
Sturesson), 1 ex Håslövs ängar 6/9 (NWA),
1 ex Svaneholm 14/9 (EVA), 1 ex Äspet 15/9
(BSV), 1 ex Härlövs industriomr. 18/9 (RSG),
1 ex Käringören 21/9 (GRFL, Patric Österblad), 1 ex Äspet 22/9 (HWI) och 1 ex Äspet
25/9 (RSG).
Kommentar: Antalet rödstrupiga piplärkor
som sågs under perioden 23/8-25/9 var 11 ex
på 8 olika lokaler. Detta är en minskning mot
antalet observerade 2011 då 17 ex sågs och
2012 då 15 ex observerades.

Skärpiplärka

Vårfynd: Första rapporten var 1 ex Äspet 15/3
(THL). Därefter 1 ex Gyetorp 5/4 (THL), 1 ex
Tosteberga ängar 15/4 (LNI) och 1 ex Äspet
17/5 (UJK, EVA).
Höstfynd: 1 ex Trueskär Landön 12/9 (NWA),
1-2 ex Äspet 15-17/9 (BSV, JLR), 1 ex Tosteberga ängar (GRFL, Patric Österblad), 3 ex
Käringören 21/9 (HC, GRFL, Patric Österblad), 1 ex Friseboda 22/9 (GRFL), 1 ex Terraviken 23/9 (LNI), 2 ex obsplatsen Ivösjön 25/9
(JEN), 4 ex Käringören 26-27/9 (UJK, EVA,
CNN), 2 ex Äspet 1-2/10 (JLR, GAR), 2 ex
Äspet 5/11 (POK, LNI) och 1 ex Äspet 19/11
(LNI). Den sista observationen för året var 1
ex Västra Hammaren 25/11 (RSG).

Kommentar: Det fortsätter att gå dåligt för
arten i Skåne och i vårt område. Den senaste
säkra häckningen här konstaterades 2002. Ett
inlandsfynd gjordes under höststräcket medan
resterande fynd gjordes på kustlokaler.

Vattenpiplärka

Inte heller 2013 lyckades vi hitta några vattenpiplärkor. Äspet, som tidigare varit Sveriges
bästa lokal för arten, har nu stått tom tre år i
rad.

Gulärla

Även i år anlände de första gulärlorna i normaltid med den första vid Adinals nyanlagda
våtmark 16/4 (Jens Morin). Därefter sågs rastande och förbiflygande på många olika lokaler med som mest 25 ex Herculesdammarna
18/4 (LNI).
Höststräck: Inga riktigt stora antal noterades
då den högsta sträcksiffran blev 100 ex Käringören 1/9 (HC). Den sista observationen för
året var 3 ex Äspet 2/10 (GAR).

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex uppehöll sig vid Kristianstads
reningsverk 26-29/1 (UTO, Christer Wendeler,
JLR).
Häckning: Endast en säker häckning har inrapporterats från Forsakar 1/6 (Lotta Berg, Emma
Berg).
Möjliga häckningar: Skräbeån Bromölla
(JEN), Gaddaröd (LSU), Linde mölla Linderöd (UJK), Vramsån Tollarp (UJK, EVA), Blåherremölla (UJK), Julebodaån Kumlan (Anders Ericsson) och Östra Sönnarslöv (GRFL).
Kommentar: Det verkliga antalet häckningar
är betydligt fler än den enda inkomna. Hoppas
på flitigare rapporteringar nästa år.

Sädesärla

Inga vinterfynd gjordes av sädesärlor i vårt
område vilket säkert berodde på den långdragna vintern.
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Sidensvans

Vår: Under jan-feb sågs ganska många flockar
spridda över kommunen. Under mars-april
gjordes endast 5 observationer vilket är ovanligt lite. Den största flocken var 200 ex Söndraby 3/1 (UTO).
Höst: I mitten av oktober gjordes de första
höstobservationerna, 15 ex Sommarlust 25/10
(EAN). De största ansamlingarna var 400 ex
Åhus vattentorn 8/11 (HWI), 500 ex Bromölla
13/11 (LNI) och 300 ex Österäng 25/11 (RSG).

Strömstare

Vinterfynd: Under januari-februari har övervintrande strömstarar observerats vid följande
lokaler: Brotorpet Immeln, Gärds Köpinge,
Forsakar, Nymölla, Gonarp Näsum, Bäcklunda Vramsån, Färgargården Tollarp, Skättiljunga, Årröds Kvarn och Västra Vram. Under
årets sista månad sågs 1 ex Torsebro 14-20/12
(NWA, LNI), 1 ex Gärds Köpinge 26/12 (HWI)
och 1 ex Torsebro 28/12 (Lars Göte Nilsson).
Vårfynd: 1 ex Vramsån Tollarp 11/3 (EVA), 1
ex Skättiljunga 11/3 (EVA) och 3 ex Vramsån
Tollarp 29/3 (Lina Jansson, Elin Wetterlöf).
Höstfynd: 1 ex Skräbeån Nymölla 12/11
(NWA) och 1 ex Segesholmsån 29/11 (GÖFL).
Kommentar: Inga rapporteringar har inkommit
från potentiella häckningslokaler mellan 29/312/11. Har det verkligen inte häckat någon
strömstare i kommunen 2013? 2012 konstaterades en lyckad häckning i Linnekullabäcken
vid Tollarp 24/4 (UJK, EVA).

Järnsparv

Vinterfynd: 1 ex Tolebäcken 2/1 (LNI) och 1
ex Olseröd 6/1 (THL). I december rapporterades 1 ex Tosteberga bodar 2/12 (POK) och 3 ex
som uppehöll sig vid Österlövshus mellan den
7-29/12 (HC).

Blåhake

Liksom 2011 och 2012 så gjordes inga fynd
av blåhake under våren, däremot rapporterades
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två fynd under höststräcket, vilket är magert.
1 ex Käringören 21/9 (HC, GRFL, Patric Österblad) och 1 ex Terraviken 22-24/10 (LNI,
JLR).
Kommentar: Fyndet i Terraviken är ett av de
senaste fynden i Skåne någonsin.

Svart rödstjärt

Häckningstid: Från följande lokaler har häckningsindikationer noterats; Äspet, Kristianstads spårområde, Bromölla järnvägsstation
och Karpalunds f.d. sockerbruk.
Häckning: Säker häckning har konstaterats
med 1 par vid Kristianstads spårområde med
1 juvenil (Svante Söderlund, Elisabeth Sturesson, Peter Winding) och 1 matande hane med
1 juvenil på Iföstrandområdet Bromölla (JEN).
Kommentar: De rapporterade häckningarna
ger inte en rättvisande bild av artens population i vårt område.

Stenskvätta

Höstfynd: Ett ovanligt sent fynd var en honfärgad, trolig 1 k-fågel, vid Lyckeboda 5/11
(RSG).

Ringtrast

Vårfynd: Som vanligt är fynden koncentrerade till vårsträcket i mitten-slutet av april; 1
ex (hane) Fjällmossen 15/4 (CCN), 1 ex (hane)
Kristianstad 18/4 (Katarina Lilja Nordin).
Från Landön rapporterades 3 ex (hanar) 1819/4 (HC, THL, LNI). Därefter fortsatte rapporteringarna med 1 ex (hane) Sånnarna 19/4
(CCT), 1 ex (hane) Oppmanna kyrka 19/4
(Gunilla Svensson), 3 ex (hane+2 honor) Östra
Hammaren 26-27/4 (JLR, HC, GRFL),
2 ex (honor) Norra Åsumtornet 27/4 (HWI),
8 ex (4 hanar+4 honor) Sånnarna 27/4 (GAR,
CNN, JLR), 1 ex (hane) Viby äng 30/4 (THL)
och 1 ex (hona) Åsums ängar 30/4 (BSV).
Höstfynd: Årets sista blev 1 ex sydsträckande
hane längs strandlinjen Friseboda 31/10 (LNI).
Kommentar: Den 27/4 blev en fantastisk ringtrastdag då det från tre olika lokaler rappor-

Foto: Sven Birkedal

Ringtrast

terades inte mindre än 13 olika individer (8
honor+5 hanar). Antalet sedda ringtrastar var
betydligt större än vanligt och troligtvis är det
bra sträckväder som är orsaken. Totalsiffran
för året blev hela 23 olika individer. Höstfågeln var det näst senaste någonsin i vårt område.

ex Sommarlust 9-11/2 (POK).
Decemberfynd: Från fem olika lokaler inkom
rapporter; 1 ex Vannebergaholmen 7/12 (HC),
1 ex Norra Björket Kristianstad 12/12 (RSG),
5 ex Tosteberga 14/12 (Mats Olsson), 1 ex
Härnestad 22/12 (GRFL) och 1 ex Kristianstad/ regionhuset 27/12 (Niklas Jeppsson).

Björktrast

Dubbeltast

Stora flockar: Under november-december sågs
större ansamlingar med 600 ex Lyckeboda
5/11 (RSG), 600 ex Tosteberga ängar 11/11
(LNI), och den största flocken 2000 ex Härnestad 22/12 (GRFL). Den sista för året var 600
ex Karsholms gods 25/12 (HC).

Taltrast

Inga rapporter om övervintrande taltrastar har
inkommit.

Rödvingetrast

Vinterfynd: Under årets två första månader
sågs rödvingetrastar på tre olika lokaler; 1 ex
Tosteberga ängar 13/1 (Ewert Nilsson), 1 ex
Strandvägen Bromölla 25/1-20/2 (LNI) och 2

Vinterfynd: 1 ex Vannebergaholmen 4/1 (HC),
1 ex Tosteberga ängar 6/1 (NWA, Ewert Nilsson), 1 ex Kjugekull 12/1 (LNI) och 1 ex Äspet
7/2 (JLR).
Decemberfynd: Årets sista observation blev
en flock med 6 ex på Vannebergaholmen 7/12
(HC).

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 15 ex Araslövssjön-Isternäset, 10 ex runt Hammarsjön, 3 ex Yngsjö och 4
ex Egesideområdet.
Kommentar: Sammanlagt 32 ex är en kraftig
minskning från 2011. Både antal individer och
antal rapporterade lokaler har sjunkit. Arten
uppvisar en minskning i landet sedan 90-talet
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orsakat av igenväxning av häckningsmiljöer
och färre kantzoner i odlingslandskapet.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 3 ex Näsbyfält 13/5-19/6
(GRFL, Anders Malmström, m fl), 2 ex Naturrum 13/5-6/6 (GRFL, Anders Malmström, m
fl), 1 ex Herculesdammarna 24/5-9/6 (BSV,
GRFL, m fl), 1 ex 30/5 Ilnestorpsgården, Tollarp (EVA), 1 ex Egeside 1-8/6 (Christer Wendeler, EWA), 1 ex Sjögård 10/6 (BSV), 1 ex
Karpalundsdammarna 18/6 (Olof Persson,
Peter Öhrström), 1 ex Stensma, Huaröd 18/6
(Stefan Nyman), 1 ex Arkelstorp 3/7 (Agne
Paulsson).
Ringmärkning: 1 1K Näsby fält 11/8 (Ola
Svensson).
Kommentar: 12 ex från 9 lokaler är nytt årsbästa, att jämföra med 1997 och 2002 då 5 ex
från 3 olika lokaler noterades.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 11 ex Bromölla –
norr om Kristianstad, 16 ex Råbelövssjön-Isternäset, 13 ex runt Hammarsjön, 8 ex
Egeside med omnejd, 15 ex Äspet –Maglehem.
Kommentar: Sammanlagt 63 ex indikerar en
minskning av populationen. De 2 senaste årens
antal är ca 80 individer. 2010 års siffra 159 ex.

Trastsångare

Sjungande fåglar: 1-2 ex Herculesdammarna
23/5-17/7 (GRFL, THL) och 1 ex Lyngsjön
3-4/6 (Carl Jyker, Sven Birkedal).
Kommentar: Detta var 8:e året i rad som arten
dyker upp. Trots att sjungande fåglar hördes
under nästan två månader verkade det inte som
om fåglarna gjorde något häckningsförsök.

Lundsångare

1 ex sjöng i Äspet 21/5 (BSV m fl).
Kommentar: Ett fynd som stämmer väl med
tidigare observationer som gjorts i huvudsak
23/5-10/6.
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Taigasångare

Höstfynd: 1 ex Landön 15/10 (HC).
Kommentar: 2013 var ett rekordår då arten i
de närmaste invaderade norra Skandinavien
med toppnoteringen från 22/9 med 300 ex från
Norge. 2013 noterades 500 fynd i Sverige och
i Skåne blev det nya rekordet 33 ex. Men till
vårt område hittar uppenbarligen inte denna art
mer än i enstaka exemplar. Detta var det 8:e
fyndet sedan 1968. De flesta fynden har gjorts
under första halvan av oktober.

Brandkronad kungsfågel

Vårfynd: 1 ex Sånnarna 16/4 (BSV, UTO m
fl), 1 ex Juleboda 18/4 (Nils Kjellén), 1-3 ex
Äspet 22/4-2/8 (GRFL, THL, UGS m fl), 1 ex
Juleboda 2/5 (Nils Kjellén) och 2 ex TrolleLjungby 9/5 (HC),
Sommarfynd: 1 ex Skärsnäsfjorden 12/6
(RSG).
Höstfynd: 1 ex Yngsjö Havsbad 1/9 (GRFL).
Häckningsfynd: 2 1K Äspet 2/8 (UGS)
Kommentar: 12 ex är den näst högsta årssumman. 17ex + 13 pulli 2008 är rekord. Första
fyndet gjordes 1996 och arten har varit så
gott som årlig sedan 2001. Årets konstaterade
häckning är den 4:e i vårt område.

Mindre flugsnappare

Vårfynd: 1 sj Kronoskogen 24/5-1/6 (BSV, m
fl).
Sommarfynd: 1 sj Norra Björket 3/6 (EAN)
och 1 ex 5/7 Olseröd (THL).
Höstfynd: 1 ex Bromölla 10/9 (JEN).
Kommentar: Ett av de bästa åren någonsin
med 4 fynd. Arten har varit årlig sedan 2007.

Halsbandsflugsnappare

Vårfynd: 2 ex Tivoliparken 24-26/4 (THL,
GRFL m fl), 1 Klagstorp, Näsum ex 27-28/4
(Christopher Martinsen) och 1 ex Ekenabben
29/4 (CNN, GÖFL m fl).
Kommentar: 4 ex under samma år utgör nytt
årsbästa för oss. Totalt har det gjorts 11 fynd i
vårt område och de är koncentrerade till 24/414/5.

Vinterfynd: 4 ex Balsby 20/1- 27/2 (HC, BSV,
Bo Settergren),
Vårfynd: 3 ex Ivö kyrka 2/3 (UTO), 2 ex Yngsjösjön 18/4 (Nils Kjellén) och 4 ex Herculesdammarna 7- 27/5 (GRFL, JLR).
Sommarfynd: 1 ex Horna ängar 11/7 (RSG), 7
ex Yngsjösjön 29/7 (HC), 2 ex Herculesdammarna 10/8 (JWE) och 2 ex Herculesdammarna 16/8 (RSG).
Höstfynd: 8 ex Yngsjösjön 14/9 (GRFL), 2 ex
Herculesviken 17/9 (JLR), 20 ex Herculesdammarna 20/9 (CNN), 8 ex Herculesviken
7/10 (LNI), 5 ex Leduvedungen 17/10 (EAN),
6 ex Herculesviken 27/10 (NWA) och 4 ex S
Råbelövssjön 6/11 (SSV).
Vinterfynd: 1 ex Herculesviken 17/12 (JLR).
Häckningsfynd: 2 1K Horna ängar 23/6 (RSG).
Kommentar: 83 ex motsvarar de senaste årens
antal. Det är ett mindre antal än de goda åren
1998 med 200 ex och 2001 med 100 ex.

rum 12/5 (EVA).
Höstfynd: 1 ex Fredriksdalsviken 3/9 (EVA).
Kommentar: 4 ungkullar och enbart 3 identifierade bo är lägre än tidigare. Totalsumman av
rapporterade fåglar under 2013 håller sig inom
den variation vi sett de senaste åren.

Sommargylling

Sjungande fåglar: (redovisade från nordost
till sydväst) 1 ex Gyetorps kärr 24/5-24/6
(Carl Jyker mfl), 1 ex Vannebergaholmen 13/7
(HC,NWA), 1 ex furet SV Landön 30/6 och
13/7 (HC), 1 ex Rinkaby skjutfält 1/7 (NWA),
2 ex Herculesdammarna 10/8 (Björn & Eva
Klevemark), 1 ex Bockeboda 7/7 (Rune Stenholm-Jakobsen), 1 ex Pulken 1/8 (JWE), maximalt 8 ex Vittskövle-Egeside 9/5-8/8 (Anders
Ericsson, ARLA mfl) och 2 ex Friseboda 2/6
(Johannes Ryd).
Kommentar: 18 ex från 9 olika lokaler bekräftar bilden från 2012 att antalet individer o loFoto: Jan Linder

Skäggmes

Talltita

Häckningstid: Under 2013 rapporterades 15
fåglar från Skärsnäs-Filkesboda samt från Balsberget.
Fynd utanför de nordliga skogarna: 1 ex Lyckeboda, Tosteberga (RSG), 2 ex Landön 7/1
(LNI), 5 ex Ekestad 26/7 (HC), 1ex Pallersområdet, Åhus 7/4 (Charlotte Wigermo), 1 ex
Äspet 25/9 (RSG), 2 ex Rallatédalen, Degeberga 9/8 (LSU), 1 ex Fjällmossen 6/5 (EVA), 2
ex Vittskövle 3/4 (THL), 1 ex Ängagårdsvägen
12/12 (LNI) och 1 ex Friseboda 21/9 (HWI).
Kommentar. Fynden motsvarar bilden från
Sverige i stort med en relativ stabil population.

Pungmes

Häckningsfynd: 5 pulli Karpalundsdammarna
18/6 (Olof Persson, Peter Öhrström), 5 pulli
Lillöområdet 18/6 (Olof Persson, Peter Öhrström), ungar i bo vid Härlövsborgstornet 18/6
(Olof Persson, Peter Öhrström) och 2 1K Horna ängar 11/7 (RSG).
Övriga fynd under häckningstid: 1 ex Natur-

Sommargylling
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kaler har reducerats sedan 2011, men 2011 var
snarare ett ovanligt gynnsamt år. Arten ökade
markant i början av 2000-talet såväl i vårt område som i Skåne och i hela Sverige. Därefter
har antalet fynd legat kvar på denna förhöjda
nivå men kunnat variera en hel del mellan de
enskilda åren.

Varfågel

Nötskrika

Tendenser till lite större sträckrörelser sågs i
månadsskiftet september-oktober då det rapporterades 68 ex sträckande mot sydväst Rinkaby skjutfält, yttre, Fårabäck (GRFL, HC)
Foto: Jan Linder

Vinterfynd: Under perioden januari-februari
rapporterades varfågel från 14 olika lokaler.
På tre av lokalerna pekar rapporterna mot att
det var fråga om etablerade vinterrevir: 1 ex
Tolebäck 2/1 och perioden ut (LNI, JLR m fl),
1 ex Isternäset 5/1 och perioden ut (UTO, EVA
m fl), 1 ex Åsumtornet 12/1 och perioden ut
(JLR, EVA, Agnetha Björklund m fl). Enstaka
obsar gjordes på följande lokaler: 1 ex Hommentorp 1/1 (FRY), 1 ex Bäen 2/1 (GRFL),
1 ex Vanneberga plurra 4/1 (LNI, HC), 1 ex
Bjäret, Karsholms gods 5/1 (HC), 1 ex Oppmannasjön 5/1 (SSV), 1 ex Köpinge ängar 5/1
(ARLA, Mona Wall), 1 ex Kärrfästorna 6/1

(BSV), 1 ex Rinkaby skjutfält 11/1 (GÖFL),
och 1 ex Södra Ivösjön 23/1 (LNI). Detta var
för övrigt enda rapporterade vinterobsen inom
Bromölla kommun. Sista vinterobsen var 1 ex
Olseröd 9/2 (THL) och 1 ex Östra Hammaren
17/2.
Sista vårfyndet var 1 ex Pulken 17/4 (EVA)
och första höstfyndet blev 1 ex Östra Hammaren 25/9 (JLR)
Decemberfynd: Sju fynd från lika många lokaler blev resultatet för december. 1 ex Östra
Hammaren 2/12 (GÖFL), 1 ex Terraviken;
Landön 2/12 (LNI), 1 ex Elleköpinge ängar
9/12 (LSU), 1 ex Tosteberga 14/12 (Mats
Olsson), 1 ex Söndraby (UTO), 1 ex norr om
Balsby 20/12 (HC) samt slutligen 1 ex Pulken
20/12 och 23/12 (CCT).

Varfågel
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och 20 ex Östra Hammaren, Rinkaby skjutfält
10/10 (CCT).

Nötkråka

Under året gjordes sammanlagt 22 noteringar,
att jämföras med fjolårets 34. Två av observationerna gjordes i Bromölla kommun. det var
1 ex Järbäcksmossen, Näsum 18/7 (NWA) och
1 ex Rammsjön, söder Jämshög 8/9 (UTO).
Samliga övriga observationer gjordes med två
undantag i Kristianstads norra kommunhalva.
Undantagen var 1 ex Ilnestorp, Tollarp 29/7
(EVA) och 1 ex Maglehem 25/10 (THL).
Vinter/Vårfynd: 2 ex Gamla Arkelstorp 1/1
(UTO) och 1 ex Ekestad 21/2 (BSV, LNI), 2 ex
Filkesboda 5/3 (LNI) och 1 ex Gårrö, Arkelstorp 11/4 (UTO).
Från sensommaren och framåt har följande
rapporterats: 1 ex Bökestad 13/7 (GRFL),
1-3 ex Österlövshus 27/7, 24/8, 14/9 och 4/10
(HC), 1 ex sträckande Rinkaby skjutfält 19/8
(RSG), 1 ex Arkelstorp 10/9 och 14/9 (UTO),
1 ex Miklagård 21/9 (GRFL, Patrik Österblad),
1 ex Dala, Landön 25/9 (JLR), 1 ex sträckande
Landön 1/10 (THL), 1 ex Övarp, Norra Strö
7/10 (CNN) och slutligen 1 ex Ekestad 20/12
(LNI).
Kommentar: Inte heller detta år kunde någon
häckning konstateras, men nötkråkan verkar
ha en stabil förekomst från området Österlöv/
Ekestad och norrut.

Kaja

Mycket stora antal: Tyvärr rapporteras inte de
riktigt stora ansamlingarna i och kring Kristianstad, endast två rapporter med lite större
antal inom rapportområdet har inkommit. Det
är 1 500 ex Stänkeryggen, Egeside 13/2 (UJK,
CAH) och 950 ex Strandvägen, Ivetofta 20/2
(LNI).

Råka

Häckningar: Under 2013 genomfördes en mer
systematisk, men ändå inte fullständig, inventering av häckande råkor, se kommentar ned-

an. Här redovisas antal par, de adulta råkorna
var således dubbelt upp.
15 par Degeberga 15/3 (Karin Lindström). 15
par Byggmax, Kristianstad 7/4 (GRFL), 15
par Maxirondellen, Kristianstad 7/4 (GRFL),
5 par Idrottsplatsen, Kristianstad 7/4 (GRFL),
15 par Carlottesborg, Kristianstad 7/4 (GRFL).
Vidare 20 + 20 +5 par på 3 olika lokaler på
Rinkaby skjutfält 7/4 (GRFL), 90 par Rinkaby 7/4 (GRFL), 15 par Ripa uterum, Ripa
7/4 (GRFL), 45 par Horna gård, Svarta sjö 7/4
(GRFL), 40 par Viby 13/4 (GRFL) 26 par Tivoliparken, Kristianstad 28/4 (GRFL) och 5
par Kristianstads sjukhus 28/4 (GRFL), 20 par
Idrottsplatsen, Åhus 25/5 (GRFL) och 10 par
söder nya Äspetbron, Åhus 25/5 (GRFL). Vidare rapporteras om 170 använda bon spridda
på ett antal lokaler kring Talldalen, Vä 18/8
(GRFL) och 7 använda bon vid skolan Öllsjö,
Vä 18/8 (GRFL).
Stora antal: Större flockar, vid sidan om stora
häckande kolonier, har noterats vid tre tillfällen, 200 ex Kavrö, Hammarsjön 23/1 (Henry
Sahlin), 110 ex Vinnö ängar 30/1 (Johan Falk)
samt 200 ex Yngsjö 9/2 (Stig Fredriksson, Barbro K Larsson).
Kommentarer: Någon fullständig inventering
av var råkkolonier finns och hur många par
som häckar har inte gjorts på länge. Tvärtom
har det varit mycket sparsamt med rapporter
om detta under senare år. Under 2012 uppmärksammades dock att det utförts en omfattande skyddsjakt på råka, varför ett större intresse för bättre koll på häckningarna väckts.
Därav det, jämfört med tidigare år, mer fylliga
materialet. Inför 2014 är en totalinventering av
häckande råkor planerad, resultatet av den inventeringen kommer att presenteras i särskild
artikel.

Svartkråka Corvus corone corone

1 ex Äspet 5/5 (HC) och samma lokal 11/5
(GAR).
Kommentar: På 2000-talet har det endast gjorts
4 observationer (De tidigare fynden gjordes
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2002, 2003, 2011). Innan dess måste man gå
tillbaka till 1983 för att hitta ytterligare fynd.
Sannolikt är denna ras av kråka något förbisedd, då den är förvillande lik unga råkor. Med
tanke på hur ofta den ändå rapporteras från
andra håll i Sverige, torde den vara en något
mer frekvent besökare hos oss än vad rapporteringarna visar.

Korp

Häckningar: Från fyra lokaler rapporteras troliga eller konstaterade häckningar. Det är 2 ex
Filkesboda 5/3 (LNI), 1 ex Hörröd 1/4 (Ewert
Nilsson), 2 ex Bjärnhult, Äsphult 24/4 och
20/5 (Suzanne Schlyter) samt 2 ex granplanteringen, Högskolan, Kristianstad 24/5 (Lars
J Jonsson). Detta ger inte en rättvisande bild
av den häckande populationen som är väldigt
mycket större.
Stora antal: Som mest noterades 25 ex Borrestad 5/1 och 22/2 (UJK, CAH, EVA), 25
ex Tosteberga bodar 16/2 (HWI), 35 ex Sätesholm, Sätaröd 9/8 (EVA), 40 ex Borrestad
22/12 (UJK, CAH) samt slutligen 30 ex Ängagårdsvägen, Egeside 23/12 (HWI).

Stare

Vinterfynd: Endast en handfull rapporter föreligger. 5 ex Yngsjö kapell 5/1 (LSU), 1 ex Köpinge, 5/1 (Mona Wall), 3 ex Lunden, Köpinge
ängar 6/1 (ARLA) och 1 ex Edenryd 13/1 (Ola
Svensson).
Stora flockar: Åtskilliga flockar mellan 100
och upp till 600 har rapporterats, här tas bara
de allra största flockarna upp. 1 000 ex Balsby 11/4 (UTO), 3 000 ex Pulken 16/4 (THL),
4 000 ex Håslövs ängar 18/6 (GRFL), 1 000
ex Håstad, Råbelövssjön 6/9 (HC), 2 000 ex
Bäckaskogs slott 27/9 (UTO), 1 500 ex Svaneholm 12/10 (UJK, EVA) samt 4 000 ex 18/10
(LNI).
Decemberfynd: Arten rapporterades från 8 lokaler. Fler än 10 ex rapporterades från följande
lokaler: 12 ex Nyehusen 14/12 (GRFL), 100
ex Tosteberga 14/12 (Mats Olsson), och 20 ex
Håslövs ängar 14/12 och 19/12 (CNN, HC).
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Rosenstare

Detta var sjätte året i rad, och åttonde fyndet
totalt sedan rapporteringen började 1978, som
rosenstare noterades i vårt område. Liksom
förra året var det en adult fågel, men detta år
en hona. 1 ex Tosteberga bodar 20/5 (NWA).
Kommentar: Med tanke på att det fortfarande
bara ses enstaka individer varje år i Sverige, är
det anmärkningsvärt att vårt område fått besök
så många år i rad.

Pilfink

Pilfinken toppar sedan några år fågelbordsräkningen i januari i Skåne. Till skillnad från
gråsparv går det bra för pilfinken och den rapporteras av och till med relativt stora flockar.
Anmärkningsvärt är ändå den flock som sågs
med 200 ex Kiaby 26/12 (SSV).

Bofink/Bergfink

Stora flockar: Inga riktigt stora flockar noterades detta år av vare sig bofink eller bergfink.
Noteringar med lite fler individer avser blandflockar. Som mest noterades 2 500 ex str S vid
Dala, Landön 21/9 (GRFL, Patrik Österblad)
och 5 000 ex str S Rinkaby yttre 26/10 (GRFL,
HC).
Inga sommarfynd gjordes av bergfink.

Gulhämpling

Sjungande fåglar och häckningar: 2 ex Furuboda kursgård 6/5 - 28/7 (ARLA, POK, Annika
Wetterberg mfl), 1 ex Äspet 10/5 (THL), 21/5
och 15/6 (Jan Sjöstedt). 2 ungfåglar Äspet 1/8
(Arne Ekström) är den enda notering som indikerar häckning. Därutöver sågs eller hördes 1
ex Karpalundsdammarna 2/5 (Lars Lundqvist,
Karl-johan Holmqvist), 1 ex Lökaröd 10/5 (Johan Bergquist, Anders Bergquist), 1 ex Juleboda 11/5 (Johan Bergquist, Anders Bergquist)
samt 1 ex Nyehusen, Yngsjö 18/5 (GRFL).
Helhetsbedömning: Fyndbilden likartad mot
föregående år, med den (allvarliga) skillnaden
att kärnfästet vid kursgården hade ett par mot
tidigare 2 par.

Foto: Patrick Tollgren Lazarov

Grönsiska

Grönfink

Stora flockar: 80 ex Naturum Kristianstad 15/2
(UJK, EVA), 175 ex Äspet 7/10 (LNI) och 350
ex samma lokal 13/10 (THL).

Steglits

Vinterfynd: 23 rapporter från 15-talet olika lokaler med allt från enstaka individer till ett 60tal är redovisade. De lite större vinterflockarna
var 60 ex Sånnarna, Åhus 12/1 (JLR), 53 ex
Kolhögarna, Åhus 15/1 (LNI), 20 ex Ekebacken, Arkelstorp 18/1 (UTO), 50 ex Sånnarna,
Åhus 20/1 (JLR), 25 ex Tollarp 26/1 (Jan Åke
Nilsson), 32 ex Trollemöllavägen 151, Degeberga (FRY) och 60 ex Sånnarna, Åhus 2/2
(UTO).
Stora flockar: De största flockarna var 90 ex
Håslövs ängar 1/10 (Björn Alfer) och 175 ex
Tolebäck, Egeside 4/10 (LNI).
Decemberfynd: Sammanlagt 10 noteringar från
lika många lokaler, varav enstaka individer på
3 av dem. 10 eller fler noterades på följande
lokaler: 15 ex Näsby fält 2/12 (Torgny Reinholdsson), 10 ex Yngsjö kapell 8/12 (GRFL),
10 ex Arkelstorp 8/12 (UTO, Veronika Tollgren), 20 ex Vä 14/12 (UJK, EVA), 10 ex Österlia, Degeberga 22/12 (UJK, CAH) samt 21
ex Tolebäck, Egeside 23/12 (HWI).

Grönsiska

Sommarfynd: 5 maj- och 4 juninoteringar på
sammanlagt 20 ex.
Stora flockar: 200 ex Tolebäck, Egeside 2/1
(LNI), 200 ex Arkelstorp 14/9 (UTO), 200 ex
Nabben, Ivön 14/9 (LNI), 400 ex str S Friseboda 6/10 (GRFL) och säsongshögsta blev 1
000 ex str S Rinkaby yttre 26/10 (GRFL, HC).

Hämpling

Vinterfynd: Inga vinterfynd gjordes.
Stora antal: Det rapporterades inga riktigt stora
hämplingflockar detta år, och det var sparsamt
även med flockar mellan 10-50 ex. Största
flockarna, och de enda med mer än 50 ex, var
85 ex Nabben, Ivön 14/9 (LNI) och 75 ex Olseröd 8/12 (THL).

Vinterhämpling

Stora flockar: Från våren föreligger 16 noteringar från 8 lokaler med tvåsiffriga antal: 20 70 ex Sånnarna 13/1 - 2/2 med som flest 160 ex
24/1 (LNI), 10 ex Svarta sjö, Horna gård 22/1
(GRFL) och 40 ex Naturum, Kristianstad 22/2
(HC). Från hösten finns 33 noteringar med allt
från enstaka individer till som mest 100 ex. De
största flockarna var drygt 80 ex Håslövs ängar
2/12 - 12/12 (RSG, Adrian Nilsson, LNI) och
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100 ex Ripa 18/12 (Lars Lundquist, Flemming
Sörensen).

Gråsiska

Stora flockar. Några riktigt stora vårflockar
noterades inte. Som mest 40 ex Hammarspynt,
Hammarsjön 13/1 (BSV, CNN) och 60 ex
Ekestad, Råbelövssjön 9/2 (HC). Under hösten
däremot var det betydligt fler noteringar om
större flockar och de största var 200 ex Pulken, Egeside 22/11 (Leif Ekblom) och 200 ex
Hovby ängar 23/11 (GRFL).
Sommarfynd/möjliga häckningar: 1 ex Viby
äng, Hammarsjön 20/4 (GRFL), 4 ex Ekenabben, Hammarsjön 28/4 (Annika Wetterberg,
GRFL), 1 ex Äspet 10/5 (HWI), 1 ex Naturum Kristianstad 10/5 (Peter Wredin, Maria
Johansson), 1 ex Holmaspången, Hammarsjön
24/5 (HWI) 1 ex Friseboda 25/5 (GRFL), 1ex
Ekenabben 1/7 (HC) och slutligen 1 ex Naturum, Kristianstad 13/7 (Ola Ejdrén).
Kommentar: Antalet sommarfynd är i nivå
med föregående år, men spridningen är lite
bättre. Fortfarande är det dock stora områden
runt Helge å, Araslövssjön och Hammarsjön
som borde vara lämpliga häckbiotoper där det
saknas uppgifter. Av samtliga rapporter är det
endast i tre fall där man angivit brunsiska, dvs
den kontinentala rasen cabaret).

Åhus 20/7 (HC). Därefter följde ytterligare 30
obsar väl spridda inom ett område avgränsat av
Friseboda-Kristianstad-Bromölla-Tosteberga.
Oftast enstaka individer, som mest 5 ex Norra
Åsum 19/8 (UTO), 11 ex Terraviken, Landön 21/8 (LNI), 6 ex str S Rinkaby yttre 24/8
(GRFL), 5 ex Friseboda 25/8 (GRFL) och 8 ex
Bromölla 17/9 (Patrik Österblad). Sista obsen
var 3 ex Gamlegården, Kristianstad 20/11 (Ola
Mårtensson).
Kommentar: Detta var tredje året i rad som
bjöd på goda möjligheter att studera denna invasionsart.

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Det blev återigen ett bra
år för mindre korsnäbb efter en liten svacka
2012. Arten kunde ses under hela året och
nära 200 observationer noterades med alltifrån enstaka individer till hundratals. Flockar
över 100 ex var 150 ex Äspet 21/6 (Stefan
Andersson, Tore Holsendal), 650 ex str S Tvillingaboden, Furuboda 15/8 (RSG), 327 ex str
S Rinkaby skjutfält 19/8 (RSG), 126 ex Fårabäck 21/8 (UJK), 160 ex Dala, Landön 21/9
(GRFL, Patrik Österblad), 186 ex str S Rinkaby yttre 28/9 (GRFL), 200 ex Landön 1/10
(THL) och slutligen 200 ex str S Rinkaby yttre
26/10 (GRFL, HC).

Snösiska

Större korsnäbb

Bändelkorsnäbb

Rosenfink

Efter ett år utan någon rapporterad snösiska
bjöd 2013 på ett antal observationer. 3 ex
obsplatsen, Ivöstrand 5/11 (JEN), 1 ex Äspet
11/11 (Ewert Nilsson), 1 ex Äspet 19/11 (BSV,
LNI, Lars-Olof Nilsson), 1 ex Nosaby golfbana, Kristianstad 23/11 (RSG), 1 ex Östra
Ljungby 27/11 (NWA), 1 ex Äspet 25/12
(CCT), 1 ex Sånnarna, Åhus 26/12 (HC), 1 ex
Äspet 29/12 (GRFL, LNI).
Även detta år uppträdde bändelkorsnäbb talrikt, om än inte i samma omfattning som under
föregående invasionsår. Första obsen var 1 ex
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Allmänt uppträdande: 1 ex Sjögård, Yngsjö
27/2 (FRY) var länge årets enda notering. Men
i juni dök arten åter upp och sågs sedan med en
till sju individer glest men regelbundet året ut.
Som mest sågs 18 ex str S Rinkaby yttre 28/9
(GRFL).
Kommentar: Fyndbilden stämmer väl med de
närmast föregående åren men med något fler
observationer.
Sommarfynd: Årets skörd blev 20 rapporter
från 12 olika lokaler. På följande lokaler sågs/
hördes rosenfink vid flera tillfällen eller upp-

Foto: Sven Birkedal

Lappsparv

trädde så att häckning kan misstänkas. 1 ex
Pulken, Egeside 18/5 - 7/6 (LNI, GRFL mfl),
1 ex Sjögård/Egeside fd boställe, Egeside 18/5
(ARLA, Olof Jönsson) och även1/6 (UJK), 1
ex Naturum, Kristianstad 19-21/5 (EVA mfl)
samt 26/6 (Svante Söderholm), som mest 3 ex
Tolebäck, Egeside 25/5-2/6 (Christer Wendeler, Maj-lis Sten mfl) och 2 ex i par Södra Björket, Kristianstad 3/6 (JLR).
Enstaka observationer gjordes på följande lokaler. 1 ex Gropahålet 1/6 (Otto Bylén-Claesson), 2 ex Ängagårdsvägen, Egeside 1-3/6
(Christer Wendeler mfl), 1 ex Edenryd 1/6 (Ola
Svensson), 1 ex Äspet, Åhus 4/6 (BSV), 1 ex
Galoppvägen, Vittskövle 18/6 (JWE), samt
slutligen 1 ex Vittskövle mosse 26/6 (RSG).
Helhetsbedömning: Ungefär samma nivå som
föregående år. Området runt Egeside, området
i Naturums närhet och Södra Björket verkar
vara de områden som årligen har rosenfink. I
övrigt varierar det mellan åren var den behagar
dyka upp.

Stenknäck

Stora flockar: 23 ex Österlövshus, Råbelövssjön 20/10 (HC), 25 ex str S Rinkaby yttre
26/10 (GRFL, HC), 52 ex Torsebro 20/12
(LNI) och 36 ex Arkelstorp 24/12 (UTO).

Lappsparv

Fem observationer föreligger, varav två från
vårflyttningen och tre från höstflyttningen. 1
ex str N Vannebergaholmen 1/5 (THL) och 1
ex str N Åhus golfbana 5/5 (GAR). Höstfynden
avser rastande fåglar. 1 ex Äspet, Åhus 15/9
(BSV), 6 ex Östra Hammaren, Rinkaby skjutfält 23-27/9 (Sven Birkedal, EVA, JLR mfl)
och 1 ex Balsby, Råbelövssjön 28/9 (EAN)
Kommentar: Fyndbilden är normal för vårt
område.

Snösparv

Vinter- och vårfynd: Under perioden gjordes
7 fynd. 1 ex Håslövs ängar 5/1 (Torgny Reinholdsson), 10 ex Landön 7/1 (LNI), 12 ex
Sånnarna, Åhus 24/1 (LNI), 2 ex Knutehus,
Ivösjön 2/2 (UTO) samt 1 ex Axeltorp, Everöd
21/2 (Johan Niss). Under våren gjordes endast
två fynd: 4 ex Äspet12/3 (BSV, CNN) och 6
ex Ripa 14/4 (HC). Inga ytterligare noteringar
gjordes förrän till hösten.
Höst- och decemberfynd: Hösten bjöd på
många observationer och en hel del stora
flockar. Under oktober gjordes 6 observationer med första obsen 1 ex Håslövs ängar 22/10
(HC) och med som mest 20 ex Nyagrop, Friseboda 31/10 (CNN). November bjöd på hela
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Sävsparv

Vinterfynd: 10 rapporter från 5 lokaler. Som
mest på respektive lokal 3 ex Söderäng 24/1
(GAR), 4 ex viltremissen, Tosteberga ängar
28/1 (LNI), 5 ex Skräbeåns mynning, Nymölla
3/2 (Beatrice Krupke), 7 ex Råbelövssjöns
utlopp, Balsby 8/2 (JLR) och 1 ex Äspet 9/2
(Lotta Berg, Hanna Berg).
Decemberfynd: 1 ex Äspet 12/12 (RSG).
Kommentar: Sävsparven fortsätter att vara en
regelbunden men sparsam övervintrare i vårt
område.
Foto: Patrick Tollgren Lazarov

34 obsar från 10 lokaler med allt från enstaka
individer till riktigt stora flockar. 40 ex Äspet
1/11 (UGS), 40 ex Terraholmen, Landön (HC),
46 ex Lyckeboda, Tosteberga 5/11 (RSG), 55
ex sträckande mot syd Friseboda 7/11 (JLR),
71 ex Äspet 7/11 (JLR) och 55 ex Västra Hammaren, Rinkaby skjutfält 9/11 (HC). Under december var det fortfarande kvar större flockar,
de största var 55 ex Östra Ljungby 7/12 (HC),
20 ex Håslövs ängar, Hammarsjön 9/12 (Adrian Nilsson, LNI) och 22 ex Äspet 30-31/12
(CNN, Lars-Göte Nilsson).
Kommentar: Året bjöd på fler observationstillfällen än under senare år, men vad som verkligen avviker är de ovanligt stora flockarna. Det
är långt ifrån varje år som snösparven uppträder i så talrika flockar.

Gulsparv

Stora flockar: Några vinterflockar på 100 ex
eller fler noterades. 500 ex Kjuge 12/1 (LNI),
150 ex Lillö Kungsgård, Isternäset 2/2 (EVA),
130 ex Kavrö, Hammarsjön 16/2 (EVA), 400
ex Kiaby 26/12 (SSV) och slutligen, på årets
sista dag, 100 ex Prästlönebostället, Vittskövle
31/12 (LSU).
Juvenil sävsparv.

Rapportörsförkortningar:
ARLA
BSV
CAH
CCT
CNN
EAN
EVA
FAB
FRY
GAR
GRFL
GÖFL
HC
HWI

50 Spoven

Anders Larsson
Björn Svärd
Christer Ahlquist
Carl Christian Tofte
Christer Neideman
Emil Andersson
Evert Valfridsson
Frank Abrahamsson
Fredrik Rydhagen
Göran Arstad
Greger Flyckt
Göran Flyckt
Hans Cronert
Håkan Wittzel

HWQ
JEN
JLR
JWE
LNI
LSU
NWA
POK
RSG
SSV
THL
UGS
UJK
UTO

Håkan Winqvist
Jonas Engzell
Jan Linder
Jan Wernerman
Linda Niklasson
Lasse Sunnerstig
Nils Waldemarsson
Per-Olof Kjellsson
Roine Strandberg
Sven Svensson
Thomas Lindblad
Ulf Gärdenfors
Ulf Jungbeck
Ulrika Tollgren

Fenologitabellen nedan har sammanställts för att på ett lättöverskådligt sätt samla uppgifterna om
olika arters ankomsttid från övervintringsområden söderöver och likaså när de sista individerna
lämnar vårt område under hösten. Som jämförelse till iakttagelserna i vårt område finns även
uppgifter om medianen av årets första/sista observation i Skåne från 2004-13.
Anmärkningsvärt tidiga observationer på våren var: lärkfalk (16/4 – nytt fenologirekord), göktyta (17/4 – nytt fenologirekord), näktergal (26/4), buskskvätta (19/4), sävsångare (18/4), törnsångare (23/4), grönsångare (18/4), (28/4 – nytt fenologirekord), svartvit flugsnappare (16/4),
sommargylling (9/5) och avslutningsvis en ovanligt sen lappsparv (5/5).
Anmärkningsvärt sena observationer på hösten var: fiskgjuse (22/11 – nytt fenologirekord), fisktärna (30/10), silvertärna (24/11 – nytt fenologirekord, skånes näst senaste höstfynd), småtärna
(14/9), nattskärra (4/10– nytt fenologirekord), blåhake (24/10 – nytt fenologirekord, skånes näst
senaste höstfynd) och stenskvätta (5/11).
Vår 2013

Datum Lokal

Årta
15.4
Vaktel
27.5
Bivråk
7.5
Brun glada
15.4
Brun kärrhök
3.4
Ängshök
8.5
Fiskgjuse
3.4
Lärkfalk
16.4
Småfläckig sumphöna		
Skärfläcka
3.4
Mindre strandpipare 14.4
Större strandpipare 6.3
Småsnäppa
12.5
Mosnäppa
4.5
Spovsnäppa		
Brushane *
9.4
Rödspov
8.4
Småspov
19.4
Svartsnäppa
19.4
Gluttsnäppa
15.4
Skogssnäppa *
3.4
Grönbena
20.4
Drillsnäppa
21.4
Smalnäbbad simsnäppa
Kustlabb		
Skräntärna
13.4
Kentsk tärna *
8.4
Fisktärna
21.4
Silvertärna
26.4
Småtärna
21.4
Svarttärna
25.4
Gök
1.5
Nattskärra
14.5
Tornseglare
2.5

Observatör

Median 04-13

Österslövshus
Hans Cronert
Ripa
Jan Linder
Herculesdammarna
Pe-Olof Kjellsson
Yngsjö
Björn Svärd
Pulken, Näsby Fält
Evert Valfridsson mfl, Göran Flyckt
Herculesdammarna
Jan Linder
Pulken
Evert Valfridsson mfl
Sånnarna
Björn Svärd
Inga fynd 2013!		
Östra Hammaren
Thomas Lindblad
Fenix damm, Vä
Björn Svärd
Friseboda
Carl Christian Tofte
Äspet
Johan Bergquist, Anders Bergquist
Trueskär
Greger Flyckt
Inga vårfynd!		
Håslövs ängar
Christer Neideman
Håslövs ängar
Leif Klinteroth
Miklagård
Greger Flyckt
Isternäset
Ulrika Tollgren
Tosteberga bodar
Linda Niklasson
Olseröd
Thomas Lindblad
Viby äng
Greger Flyckt
Håslövs ängar
Greger Flyckt
Inga fynd 2013!		
Inga vårfynd 2013!		
Hammaren
P G Utterfors
Äspet
Jan Linder
Trueskär
Nils Waldemarsson
Äspet
Håkan Wittzell
Äspet
Hans Cronert
Karpalunds dammar
Thomas Lindblad
Vannebergaholmen
Linda Niklasson
Äspet
Linda Niklasson
Herculesdammarna
Johan U. Andersson

17.3
7.5
2.5
11.4
10.3
22.4
22.3
16.4
24.4
11.3
28.3
18.2
7.5
29.4
7.5
20.3
22.3
7.4
30.3
4.4
18.3
15.4
11.4
24.5
28.3
1.4
16.3
3.4
5.4
10.4
25.4
27.4
7.5
29.4
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Göktyta
17.4
Norra Åsum
Ulrika Tollgren
16.4
Backsvala
16.4
Karpalundsdammarna
Håkan Winqvist
12.4
Ladusvala
13.4
Rinkaby skjutfält
PG Utterfors
1.4
Hussvala
16.4
Karpalundsdammarna
Håkan Winqvist
9.4
Fältpiplärka
11.5
Gropahålet
Göran Arstad
25.4
Trädpiplärka
18.4
Näsby Fält
Thomas Lindblad
10.4
Gulärla
16.4
Adinals våtmark
Jens Morin
17.4
Sidensvans **
20.4
Kristianstad Kulltorp
Greger Flyckt
5.5
Näktergal
26.4
Naturum resp Östra hammaren Evert Valfridsson resp Hans Cronert 28.4
Rödstjärt
17.4
Kristianstad
Björn Svärd
11.4
Buskskvätta
19.4
Sånnarna
Carl Christian Tofte, Evert Valfridsson18.4
Stenskvätta
9.4
Ripa
Jan Linder
28.3
Ringtrast
15.4
Fjällmossen
Christer Neideman
4.4
Gräshoppsångare
1.5
Härlövs ängaled
Anders Jönsson, Anders Larsson
25.4
Flodsångare
13.5
Näsby fält
Greger Flyckt, Anders Malmström
20.5
Sävsångare
18.4
Herculesdammarna
Nils Kjellén
19.4
Kärrsångare
12.5
Tolebäcken, Egeside
Hanc Cronert
8.5
Rörsångare
27.4
Herculesdammarna
Håkan Wittzell
24.4
Härmsångare
7.5
Krogstorp, Nymölla
Nils Waldemarsson
4.5
Ärtsångare
22.4
Karpalundsdammarna
Ulrika Tollgren
16.4
Törnsångare
23.4
Karpalundsdammarna
Jan Linder
25.4
Trädgårdssångare
8.5
Tollarp
Ulf Jungbeck, Evert Valfridsson
1.5
Grönsångare
18.4
N Lingenäset
Thomas Lindbladh
18.4
Lövsångare
16.4
Sånnarna
Linda Nicklasson
7.4
Grå flugsnappare
28.4
Vannebergaholmsfuret
Greger Flyckt
2.5
Mindre flugsnappare 24.5
Kronoskogen, Äspet
André Ahlberg, Björn Svärd
14.5
Svartvit flugsnappare 16.4
Friseboda
Björn Svärd
16.4
Pungmes
14.4
Kristianstad
Evert Valfridsson
3.4
Sommargylling
9.5
Vittskövle-Egeside
Anders Ericsson, Anders Larsson
9.5
Törnskata
1.5
Tosteberga
Nils Waldemarsson
30.4
Vinterhämpling
20.4
Håslövs ängar
Christer Neideman
29.4
Rosenfink
18.5
Pulken
Linda Niklasson
9.5
Lappsparv
5.5
Åhus golfbana
Göran Arstad
29.4
Snösparv
14.4
Ripa
Hans Cronert
3.4
				

Höst 2013

Datum Lokal

Årta
21.6
Vaktel *
5.8
Bivråk
14.9
Brun glada *
13.9
Brun kärrhök
9.10
Ängshök
13.7
Fiskgjuse
22.11
Lärkfalk
28.9
Skärfläcka
4.9
Mindre strandpipare 25.8
Större strandpipare 2.10
Småsnäppa
25.9
Mosnäppa
25.8
Spovsnäppa
13.9
Myrsnäppa
14.8
Brushane
10.10
Dubbelbeckasin		
Småspov
21.8
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Observatör

Äspet
Stefan Andersson
Sjögård
Björn Svärd
Åhus Kärr
Greger Flyckt
Hovby
Sven Birkedal
Håslövs ängar
Jan Linder
Hammarslund
Jan Linder
Hammarsjön
Roine Strandberg mfl
Friseboda
Lasse Sunnerstig
Äspet
Lennart Persson
Äspet
Evert Valfridsson
Äspet
Göran Arstad
Äspet
Roine Strandberg
Äspet
Evert Valfridsson
Rinkaby yttre
Jan Linder
Äspet
Håkan Wittzell
Adinals våtmark
Jan Linder
Inga höstfynd!		
Terraviken
Linda Niklasson

Median 04-13

3.10
16.9
13.10
20.10
28.10
16.9
20.10
14.10
13.11
15.9
7.11
28.10
15.9
9.10
6.9
13.11
9.10
24.9

Svartsnäppa
21.9
Gluttsnäppa
15.10
Skogssnäppa
25.8
Grönbena
21.9
Drillsnäppa
1.9
Kustlabb
12.10
Skräntärna
31.8
Kentsk tärna
5.10
Fisktärna
30.10
Silvertärna
24.11
Småtärna
14.9
Svarttärna
18.8
Gök
13.9
Nattskärra
4.10
Tornseglare
3.9
Göktyta
26.5
Backsvala
21.9
Ladusvala
1.11
Hussvala
22.9
Fältpiplärka
23.8
Trädpiplärka
29.9
Rödstrupig piplärka 25.9
Gulärla
2.10
Sidensvans
25.10
Näktergal
6.8
Blåhake
24.10
Rödstjärt
14.10
Buskskvätta
4.9
Stenskvätta
5.11
Ringtrast
31.10
Gräshoppsångare
11.8
Flodsångare
11.8
Sävsångare
17.9
Kärrsångare
25.8
Rörsångare
10.9
Härmsångare
5.8
Höksångare		
Ärtsångare
17.9
Törnsångare
24.8
Trädgårdssångare
30.8
Grönsångare
14.8
Lövsångare
4.10
Grå flugsnappare
26.9
Svartvit flugsnappare 28.8
Pungmes
3.9
Sommargylling
10.8
Törnskata
21.9
Vinterhämpling
14.10
Rosenfink
26.6
Lappsparv
15.9
Snösparv
22.10

Kärringören
Christer Neideman
Terraviken
Linda Niklasson
Kärringören
Kristoffer Sandelin
Äspet
Ewert Nilsson
Friseboda
Thomas Lindblad
Friseboda
Jan Linder
Vannebergaholmen
Greger Flyckt
Juleboda
Greger Flyckt
Glansaboden, Yngsjö
Christer Neideman
Tosteberga ängar
Linda Niklasson
Östra Hammaren
Nils Waldemarsson
Äspet
Roine Strandberg
Rinkaby yttre
Jan Linder
Friseboda
Jan Linder, Linda Niklasson
Maglehem
Torsten Wredmark
Vittskövle
Jan Vernerman
Friseboda
Ewert Nilsson
Tosteberga ängar
Greger Flyckt, Roine Strandberg
Friseboda
Greger Flyckt
Fårabäck
Jan Linder
Friseboda
Greger Flyckt
Äspet
Roine Strandberg
Äspet
Göran Arstad
Sommarlust
Emil Andersson
Ekenabben
Greger Flyckt
Terraviken
Jan Linder
Friseboda
Björn Björnsson
Pulken
Lennart Persson
Lyckeboda
Roine Strandberg
Friseboda
Linda Niklasson
Näsby fält
Ola Svensson
Näsby fält
Ola Svensson
Herculesviken
Jan Linder
Kärrfästorna
Greger Flyckt
Ivösjönsstrandprom, Bromölla Jonas Engzell
Rigeleje, Juleboda
Ulf Gärdenfors
Inga höstfynd!		
Tosteberga ängar
Linda Nicklasson
Österslövshus
Hans Cronert
Ivösjönsstrandprom, Bromölla Jonas Engzell
Vannebergaholmen
Roine Strandberg
Borrestadsängar
Hans Cronert
Fjälkinge backe
Jan Linder
Ivösjönsstrandprom, Bromölla Jonas Engzell
Fredriksdalsviken
Emil Andersson
Herculesdammarna
Björn Klevemark, Eva Klevemark
Vannebergaholmen
Roine Strandberg
Tosteberga ängar
Jan Linder
Vittskövle mosse
Roine Strandberg mfl
Äspet
Björn Svärd
Håslövs ängar
Hans Cronert

12.11
21.11
18.10
12.10
15.10
8.11
23.9
15.11
26.10
29.10
19.9
28.9
25.9
2.10
5.10
30.9
20.10
14.11
29.10
17.9
24.10
15.10
1.11
9.10
7.9
7.10
26.10
21.10
5.11
30.10
29.9
25.7
6.10
25.9
16.10
7.9
16.9
15.10
3.10
6.10
9.9
22.10
7.10
30.9
16.10
19.8
15.10
29.9
16.9
3.9
25.9

* vinterfynd finns!
** sommarfynd finns!
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Boktips:

Bevingat liv. Möten med fåglar.
Kenn Kaufman

Tänk att få se en harpya – en stormvindsdemon som är till häften kvinna, till hälften rovfågel! Nej, det blev inget kryss för
den arten för Kenn Kaufman, men väl för
rovfågeln Harpyja, som lever i Sydamerika. Kenn Kaufman är ornitolog och har
som sitt arbete att guida fågelintresserade
i olika delar av världen. Vi får bekanta
oss med nordamerikanska arter, men även
med arter i Alaska, på Galapagosöarna, i
Europa och flera andra delar av världen.
Många för mig okända fågelnamn förekommer. Jag inser att en hel del arter tillhör samma släkter som de arter som finns
här, men hur är det med tyranner, myrpittor och trupialer? Mörkögd junco får mig
att tänka på en helt annan varelse än en
fågel. Han utnämner jordens vackraste fågelsång – den tillhör en art som bara finns
på Nya Zeeland. En van skådare kan bli
sugen på att åka dit och lyssna. Jag började
fundera på vilken fågelsång jag uppskattar mest. Det är hela tiden roligt och intressant att läsa berättelserna om hans sökande efter sällsynta arter och möten med
de nära och kära hemmavid. Han är lika
entusiastisk över alla arter han ser, kända
och okända.

Kenns böcker ges ut av Ellerströms förlag
http://www.ellerstroms.se/book/418
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Han har samma tema som Lars Sund i En
morgontrött fågelskådares betraktelser besök och samtal med en sjuk mor binder
samman de olika berättelserna om fåglar.
Hans mor gillar pingviner och strutsar.
Pingviner som flyger! Länge försöker han
övertyga henne att hon har fel, men när
hon är gammal, trött och sjuk ger han upp.
Kanhända kan pingviner flyga!

Margareta Rydhagen

Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Intervju med Göran Arstad - en skådarprofil flyger vidare.

När jag sedan gick på lågstadiet var det en
grabb i klassen som var fågelintresserad
och hade undulater hemma. Han drog med
sig oss andra och så småningom var vi sju
fågelintresserade i samma klass. Fröken
var oerhört förstående och lät oss hålla på
med fåglar när vi hade gjort färdigt våra
planerade uppgifter. Hela gänget gick sedan med i Stockholms Ornitologiska Förening och följde med på lokala exkursioner och senare även till Öland och Skåne.
Jag fick en kikare i julklapp och föräldrarna skjutsade ofta för underlätta och uppmuntra intresset.
-Vilken är din starkaste skådarupplevelse?
-Oerhört svårt att svara på. Det beror nog
på i vilken fas i livet man varit, eller om
man skådat i Sverige eller utomlands. Jag
har upplevt så många fina ögonblick i fält,
en kväll som den här i Äspet kan t ex vara
magisk!

Foto: Ulrika Tollgren

-Göran, varför du blev intresserad av
just fåglar?
-Jag har alltid varit naturintresserad och
det kan jag nog tacka mina föräldrar för.
När jag växte upp i Stockholm så tog de
med mig ut i naturen, till olika naturreservat och till mulleskolan, skogsmulle. Och
det roligaste där var när vi pratade om och
tittade på domherrar, hackspettar eller andra fåglar.

Göran Arstad

-Har du någon favoritfågel?
-Jag gillar vadare generellt men just sandlöparen blir jag alltid lite extra glad av att
se. Den är så stilren, och inte alltid så lätt
att få syn på när den löper lite nervöst i
strandlinjen. Sandlöparen har jag stött på
lite varstans i världen och ibland har den
bara kommit nära helt orädd. Just den arten, men även roskarlen ligger mig lite extra varmt om hjärtat.
Vilka arter tycker du är svårast att skilja åt?
-Vitfåglar kan vara en utmaning, kärrhökar
likaså. Även piplärkor kan vålla huvudbry.
Men det är kul med utmaningar och att
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hela tiden ställas inför nya problem. Just
fältbestämning och sträckskådning tillhör
mina favoritnischer.
-Hur ser din skådardröm ut?
-Svårt att säga. Att få vara ledig och skåda
en hel vecka på Öland eller Gotland? Jag
har alltid haft ett besök i Varanger på ”min
önskelista” men det har aldrig blivit av.
Utomlands verkar Alaska, Antarktis eller
östra Sibirien riktigt lockande. Men jag
skulle också vilja besöka flera av de klassiska raritetslokalerna i norra Europa; t ex
Scillyöarna, Fair Isles och Helgoland.
-Vilket är ditt längsta drag?
-Mitt allra längsta drag var nog när jag
drog från Skåne till Holmträsk utanför Piteå 1998 för en stentrast. Men mitt häftigaste drag var nog den asiatiska kalanderlärkan på Gotland i maj 1996 (då det tredje
fyndet för landet). Vi var och skådade på
Öland när den hittades sent på eftermiddagen vid Herrvik.
Nästa morgon var stämningen tryckt bland
de hundratals skådarna på Ölands södra
udde. Alla gick och väntade på att sökarna
skulle börja pipa. Och mycket riktigt, vid
6-tiden kom larmet som bekräftade att
lärkan var kvar. Jag tog då kontakt med
Kalmar flygklubb och lyckades ordna pilot och styrman från Båstad som kunde
ratta ett privatplan med plats för sex passagerare. När jag berättade detta nere på
parkering vid Ölands södra udde var det
minst 20 sugna skådare som klev fram
och ville åka med. Biljetterna såldes slut
i ett nafs! På eftermiddagen lättade vi från
Kalmar flygplats, landade i Visby och drog
omedelbart vidare till östra Gotland i en
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förbokad minibuss. Och det bästa av allt
– lärkan var fortfarande kvar! Efter några timmar på ön lättade vi mot fastlandet
och kunde som en ypperlig avslutning på
en händelserik dag hänga in en vitnäbbad
islom som rastade alldeles utanför vindskyddet på Ölands södra udde.
-Har du kvar din dragväska och vad
innehåller den?
-Ja, den finns kvar och går under benämningen ”Ramboväskan”. I den finns alltid
jordnötter, ett par burkar med Red Bull,
druvsocker och en påse bilar. Detta har
sparat mycket tid när man slipper leta upp
något matställe mitt under draget. Där
finns också mössa, vantar, regnställ, kängor, rengöringskit för optiken, våtservetter,
mobilladdare samt handkikare och tubkikare så klart. Att alltid ha haft detta packat
har sparat tid och gjort det enklare att bara
dra. Men möjligheterna uppstår ju tyvärr
alltför sällan numera.
-Vilken var din första kikare?
-Det var en Kowa 9x35 som jag fick i
julklapp 1978. Och därefter blev det en
vrålsnygg Zeiss 10x42 med svart gummi
armering.
-Och hur ser din utrustning ut idag?
-Idag har jag en Swarovski handkikare
8,5x42 EL och en Swarovski tubkikare
AT80HD med zoom okular. Jag har under
alla dessa år faktiskt bara haft två tubkikare, däremot har jag nog avverkat närmare
tio olika handkikare.
-Vilket smultronställe rekommenderar
du Spovens läsare så här i början av
hösten?

-Att spana av Äspet en kväll i början av
september är ju aldrig fel. Friseboda och
Stockaboden är väldigt bra lokaler, men
jag har även en extra känsla för Gropahålet. Den lokalen är lika underskattad som
vacker. Det är något speciellt med de där
båda vågbrytarna med sina infångande positionsljus mot öster. Vid starka vindar under hösten kan lite av varje söka sig in där
för att få skydd.

nu är det ändå dags att vända blad och byta
jaktmarker, komma närmare svärföräldrar,
syskon, gamla vänner och bekanta. Sedan
en tid tillbaka jobbar jag ju även i Stockholm och helgen efter midsommar så stod
äntligen det nya huset klart ute vid Erstavik. Så nu byter jag hav mot hav. Men jag
kommer säkert ner och skådar här någon
gång då och då även i framtiden. Hoppas
att vi ses då!

Det är med blandade känslor som jag nu
lämnar Åhus och drar vidare mot Tyresö
i sydöstra Stockholm. När vi flyttade hit
1993 var tanken att det skulle bli ett tvåårsprojekt. Istället kom det att bli 20 riktigt
fina år som vi tar med oss. Det har varit
en fantastisk miljö och hemmalokal och en
bra plats för barnen att växa upp på. Men

– Fem snabba till Göran:
√ Kust
Sjöstrand
Falsterbo
- √ Ottenby
Gryning
- √ Skymning
Vår
- √ Höst
√ Sträckskådn Häckskådn

Ulrika Tollgren
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Göran rekommenderar Gropahålet

Foto: Sven Birkedal

Gropahålet är ett naturreservat som ligger precis norr om där Helgeå alltsedan
vårfloden 1775 rinner ut i Hanöbukten. Tidigare rann ån ut i Åhus men ett dikningsprojekt ändrade hela åfåran.

Helgeåns utlopp vid Gropahålet

Historiskt har marken faktiskt varit beklädd med ekskog, men virkesbristen
gjorde att träden höggs ner och för att förhindra sandflykten planterades tallskog. I
tallskogen är karaktärsarterna spillkråka,
rödstjärt och tofsmes men ute på den öppnare sanden kan man träffa på både trädlärka och den exklusiva fältpiplärkan.
Gropahålet är framförallt en intressant lokal under höststräcket vid ostliga vindar då
både det ena och det andra kan gå ner för
att ta skydd innanför piren. Svarthakedoppingar ses regelbundet vi Gropahålet under
vinterhalvåret och ibland även någon lom,
men lokalen är nog en aning underskådad.
Vegetationen domineras av torrmarksväxter som sandnejlika, hedblomster och
backtimjan och här kan även hittas intressanta steklar av olika slag.

Kör väg 118 söderut från Åhus
och tag av till vänster in i Yngsjö
samhälle. Vid affären svänger du
till vänster, fortsätt förbi Kastanjelund och tag höger i nästa vägskäl.
Följ vägen som går söderut parallellt med havet i nästan 2 km och
sväng vänster vid skylten ”Naturreservat”. Ifrån parkeringen är det
sedan bara ett par hundra meter
till stranden.
Själva åmynningen kan också nås
från den södra sidan. Då svänger
man österut efter att man kört förbi
Helgeå. När man passerat Martins
Rökeri svänger man vänster in på
Kaptenens väg och följer den så
långt det går.

Ulrika Tollgren
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Läsarnas bilder

foto: Anders Nilsson

Du som läsare kan maila in bilder till redaktionen som sedan kan publiceras i Spoven och på får
Facebooksida. OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till. Publicerade bilder hittar ni på https://www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
i albumet ”Läsarnas bilder”.

foto: Veronica Tollgren

Tiggande ladusvalor på tomten

Björktrastbo i en buske i Jämtlandsfjällen.
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foto: Christer Wendeler
foto: Rickard Nilsson

Skrattmås

Tofsmes

Skicka bilderna till webmaster@spoven.com skriv ”Läsebild” i rubriken på brevet. Du behöver
inte ta bilden med en riktig kamera, bilder tagna med mobil går också bra. Skicka den största
versionen av bilden du har. Skulle bilden inte vara tillräckligt högupplöst för tryck så publiceras
den endast på vår hemsida/Facebook.
Du som fotograf behåller alla rättigheter till bilden. Vid publicering så skriver vi alltid ut ditt
namn som fotograf. Vi har endast rätt att publicera bilden i Spoven och på vår hemsida/Facebook.
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Göktytor i två holkar!
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Två par göktytor som häckade!
Det blev resultatet av vårt lilla holkprojekt i år – i sin tur resultatet av några eftermiddagars holkspikande i vintras/våras
i en maskinhall i Ripa! Och slutligen alltså
det lyckade resultatet av att hjälpa de här
små hackspettsläktningarna med boplatser! Och efter en del års nollresultat med
säkerhet konstatera, att det fötts göktytor
inom klubbens område!
Allt startade i och med att deltagarna i senaste vårens fågelcirkel bestämde sig för
att använda några sammankomster för att
snickra ihop lite fågelholkar. Så småningom förekom lite ”påtryckningar” om, att vi
kanske skulle kunna rikta in oss specifikt
på göktytor. Detta bl.a. eftersom vi under
senare år saknat säkra observationer om,
att den här arten häckade i vårt område.

Ola ringmärker en av göktyteungarna.

Och så blev det! Ritningar inhämtades och
material införskaffades – bl.a. genom att
en byggvaruaffär i Önnestad skänkte en
del virke till oss. Det sågades och borrades och skruvades – och till sist hade vi ca
45 holkar, som enligt nästan alla konstens
regler sedan delades upp mellan de ca 9
områden, som vi tyckte borde ha bra förutsättningar för att kunna hysa göktytor.

Sedan blev det verkligen ”väntans tider”.
Besök då och då i områden med uppsatta
holkar gav oss nästan lite ”glädjefnatt” –
göktytor sågs nämligen på minst ett par
ställen! Ytterligare några veckor och besök senare var vi ganska säkra på att vi i
alla fall i Vittskövleområdet och på Mosslunda (Vä utmarker) verkligen hade häckande tytor!

För att ordna detta synades de rapporter
om göktytor, som fanns/finns rapporterade
i Svalan de senaste 3-4 åren. Vi fastnade
för bl.a. området väster om Barum, Tosteberga-Gyetorp, Näsby fält, Vä lyckor,
Mosslunda, Vittskövle/Egeside och Stianderöd. Och i slutet av april var alla holkarna uppe.

Så var det dags att tillsammans med ringmärkarna Ola och Ulrika och ”stegbärare”
Patrick ge oss ut till holkarna med ungar
och försöka sätta ringar på 2014 års upplaga av göktytor. Fullträff i första holken!
I Mosslunda ringmärktes hela 10 ungar!
Och föräldrarna vakade över trion med
ringar.
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

De 10 ungarna som ringmärkdes varierade mycket i storlek. Detta var en av de minsta.

Tyvärr fick glädjeyran, som drabbat den
lilla expeditionen en rejäl ”käftsmäll”, när
vi traskat fram till holken i Vittskövle. När
holken öppnades möttes vi tyvärr av bister
verklighet: alla de sju kläckta ungarna var
döda (gissningsvis sedan ca en vecka) och
inte tillstymmelse till några vuxna fåglar. Trist men, som vi sa till varandra: hur
många fågelkullar ute i det fria dör, utan
att vi har den minsta aning om detta?

Men i alla fall har vi alltså fått göktyta i
minst två holkar, som satts upp under våren. Mycket glädjande för inte minst alla,
som satsat tid och arbete!
Förhoppningsvis kommer holkprojektet
för göktytorna att fortsätta och redan nu
har vi hittat ytterligare några platser, som
vi planerar att sätta upp holkar på. Har du
några tips om platser, som vi borde satsa
på så hör av dig.

Evert Valfridsson
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Nordöstra Skånes Fågelklubb på resa:

På tur till Jämtland!
Text: Ulrika Tollgren

Vi har åkt västerut till Vadehavet och vi har åkt österut till Öland. I år siktade vi norrut
mot fjällvärldens fåglar och natur. Därför anordnade fågelklubben en Jämtlandsresa
veckan efter midsommar med vår vän och Jämtlandskännare Anette Strand som guide!

Strax före lunch träffas 8 förväntansfulla
fågelklubbister på Hässleholms station.
Resan till Stockholm och bytet till Östersundståget gick helt enligt planerna. Väl
framme i Östersund letade vi fram värdeboxen och testade koden som Anette hade
skickat och ja, nyckeln till minibussen låg
där! Nu återstod 2 timmars resväg västerut. Allt eftersom blev landskapet vildare,
dalar och berg tornade upp sig, morkullor
passerade kors och tvärs i natten som aldrig mörknade. Strax efter midnatt kunde
vi så parkera vid stugan i Snasahögarna
som skulle få bli vårt hem och bas under
den närmsta veckan. Allt vore väl om bara
stugan hade varit utrustad med rätt antal
bäddar. 120 cm dubbelbädd är inte så kul
att dela med vem som helst bara för att
man delar fågelintresset! Carina offrade
sig och tillbringade första natten på soffan
och resten av veckan bodde sedan Anette
på Ånnsjöns fågelstation.
Tisdag 24 juni
Första frukost tack vare att Anette hade
varit på plats och fyllt skafferi och kylskåp. Matlagen för veckan delades in.
Dagens första fågelkryss blev Anettes
hornuggla och första däggdjurskrysset en
orädd skogshare när vi åkte till Klocka, en

foto: Veronica Tollgren

Måndag 23 juni

Skogshare

vacker gård där vi möttes av rödvingetrastar och ljungpipare redan vid parkeringen.
Därifrån utgick rundan vid Ånnsjön och vi
började med Halsentornet och hittade här
storlom och gulärla av den nordliga rasen
thunbergi. Några grönbenor passerade
tornet samt en misstänkt jaktfalk ganska
långt iväg. Helt nära spången på väg mot
Dolparna låtsades en ljungpiparhanne att
han var skadad för att avleda oss ifrån honan som låg i redet. Vid Dolparna möttes
vi direkt av veckans första lavskrika till
våran förtjusning. Den jagades flitigt av
en ilsken bergfink. En gök drog över och
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ljungpiparhannen följde oss vaksamt och när vi kom för nära så började den spela skadad för
avleda vår uppmärksamhet från boet som fanns i närheten.

denna art såg vi i stort sett varje dag under
veckan.
Vid Dolparna fanns nog världens mest felplanerade gömsle som varken var anpassade för tubkikare eller människor. Det var
inte alltför mycket aktivitet utanför, men
roligast var paret svarthakedopping med
sina 2 bedårande telningar som ömsom
simmade själv och ömsom fick skjuts på
ena föräldern.
Vi sneddade sedan över ett skogsparti mot
bilarna och lyckades få se ytterligare 2
lavskrikor när vi satt och fikade. Tillbaka
till bilarna och därefter styrde vi ratten
mot Storlien och en fullkomligt osannolik Coopaffär. I denna affär var allting i
storpack och fruset kött i 10 kg paket låg
i frysdiskarna. Hit åker nämligen dagligen ett antal busslaster med norrmän för
att fynda kött, sprit och tobak. Vi fyllde på
våra förnödenheter för de närmsta dagarna
och lastade in i stugan.
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Den sena eftermiddagen tillbringades i
Handöl vid täljstenbrottet. En fantastiskt
vacker och trevlig runda gick uppom fallet
och här hittade vi förutom häckande fjällvråk även en blomsterrik stig med fjällvickerblåvingar, olika pyrolor, korallrot
och sist men minst även dvärgyxne! Här
blev blomster och insektslistan lång. Kvällen avslutades med Ulrika och Patricks
laxpytt.
Onsdag 25 juni
Dagen mål – Bunnerplatån. Vi packade
stabila matsäckar innan vi åkte till Storulvån, utgångspunkten för dagens strapats. Vi gick först västerut på spänger och
gladdes åt diverse vadare, gluttsnäppor,
enkelbeckasiner, tofsvipor, småspovar,
drillsnäppor och så dessa ständigt oroliga
rödbenor. Vi fortsatte rakt över förlängningen på gårdagens blomsterstig, upp
genom fjällbjörkskogen ovan trädgränsen.
Här pausade vi och njöt av den vidunderliga utsikten och någon blåhake. Därefter

foto: Veronica Tollgren

Fjällplatån.

På nervägen fick vi goda obsar av en ringtrast, fjällvråkar och lite fler blåhakar. Dagens fjäril blev fjällgräsfjärilen och några
av de växter vi såg var lappspira, gullspira,
lappljung, fjälldaggkåpa, fjällvallmo, fjällgröna, fjällruta, fjällummer, fjällglim samt
norrlandslav. Patrick hade ont i knät och
tillbringade dagen med att kolla igenom
småpölar där han bl.a hittade unga enkelbeckasiner samt en ivrigt sjungande blåha-

ke. Denna exhibitionistiska blåhake gladde
oss precis vid Storulvåns parkering. Efter
dagens strapatser satt Runes och Christers
pastarätt som en smäck!
Därefter gick Ulrika och Patrick ut i stugans närhet och såg då en hornuggla.
foto: Patrick Tollgren Lazarov

fortsatte vi genom passet, där vi möttes av
en lämmel, till själva platån och den helt
annorlunda natur som fanns däruppe. Vi
gick runt där och tittade och letade förgäves efter både fjällripa och fjällpipare. Den
förra hittade vi enbart som rester och spillning. Den senare hörde vi helt kort utan att
hitta den – kanske flög den över. Här uppe
var det verkligen ödsligt och tomt och nära
till himlen. En helt avskild värld i världen.
Det liv vi mötte häruppe var ängspiplärkor,
stenskvättor, ett par större strandpipare och
en alfågel. Och en ensam väldigt nyfiken
ung rentjur.

Blåhake

Spoven     65

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Forsen med sin hängbro innan Silverfallet.

Torsdag 26 juni
Efter gårdagens långa vandring gjordes en
något lättare utfärd till Silverfallet under
förmiddagen. Fler vadare och de som var
ömma i benen efter gårdagen fick ytterligare lavskrikor medan de som gick ända
till fallet hittade ett korpbo.
Under eftermiddagen spanade vi av småpölar i anslutning till Storlien och fjällbrud
eftersöktes. Vi hittade en trevlig smålom,
forsärla samt ytterligare fjällvråkar.
Återhämtning i stugan och Adrian bjöd på
en stärkande korv Stroganoff inför kvällens upplevelse. Ett gäng åkte för att fotografera gårdagens blåhake. De såg en
hornuggla på en skylt och kunde också
konstatera att vädret vid Storulvån inte var
det bästa, det var det däremot vid Högåsen.
Vi for dit och parkerade vid transformatorstationen. En spångad stig ledde uppåt de
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2 km till Högåsen. Däruppe fanns ”grand
hotel” och en vidunderlig utsikt över fler
olika vädersystem dessutom. Vi hade gott
väder men en mörk molnskärm låg österöver och ännu längre bort syntes en regnbåge.
Vi satte av ut på mossen och ganska snart
hördes dubbelbeckasinernas poppande läten. Vi närmade oss försiktigt och slog oss
ner. Under den närmsta timmen upplevde
vi ett helt fantastiskt och intensivt dubbelbeckasinsspel. Minst 15 hannar ömsom kilade, ömsom poppade upp på tuvorna. Rätt
som det var var de runt oss och Anette,
Veronica och Patrick som låg ner och fotograferade. Inte lätt att plåta innanför närgränsen men en upplevelse som kommer
att värma i bröstet resten av livet. Stämningen var magisk. Först när vi gick neråt
kom regnet, ett stilla ljumt sommarregn i
den ljusa sommarnatten som snarare förstärkte det vi precis upplevt!

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Dubbelbeckasinerna spelar på Högåsen i sommarnatten.
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

Fredag 27 juni
Förmiddagen tillbringades med ett ”holkpass” vid Ånnsjöns fågelstation. Vi fick en
karta över stationens holkar och en uppsättning ringar och begav oss ut i träskmarkerna runt Handölsforsen. Här stötte vi
så på resans första myggor. Och det med
besked!
Vi följde kartan och tog de holkar som vi
kunde hitta, kartan kändes lite inaktuell
och vi kunde också konstatera att några
träd hade följt med vårfloden som verkar
varit enorm. Det noterades ifall holken var
tom, innehöll ägg eller ungar. Vi hittade
både svartvit och grå flugsnappare i holkarna men ungarna var alltför små för att
kunna ringmärkas.
Eftermiddagen tillbringades i den fantastiska gammelskogen vid Rundhögen och
här hittades ett par tretåiga hackspettar. Tyvärr fick inte alla möjlighet till goda obsar
den här gången. Kvällen avslutades med
Inger och Carinas pastasallad!
Lördag 28 juni
I väntan utanför stugan upptäckte vi att
grannarna hade dykt upp och inte bara det,
de hade fyllt på sin fågelmatning. Vi kunde
nu avnjuta flera vanliga saknade arter, nötväcka, talltita och svartmes samt en ekorre
som kilade fram och tillbaka över vägen.
Idag var målet Ulvåtjärnarna och sällskapet delade upp sig, några följde dalgången och andra valde Getryggen i hopp om
fjällripa/pipare. Vi fick en fantastisk utsikt
på vandringen på Getryggen samt sorkar i
mängder och ”dalgångarna” fick ett extra
vad. Överallt ekade ljungpiparnas ödsliga
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Tretåig hackspett

ton. Vid Ulvåtjärnarna fanns det gott om
blåhakar, det gick inte att missa dem. Vi
följde leden en liten bit mot blåhammaren
där Anette hade haft fjällabbar veckan innan. Och mycket riktigt var de två fjällabbarna på plats även nu. De visade upp sig
väl och en av dem redade till sig på marken. Även en tredje fjällabb syntes liksom
ännu ett par fjällvråkar.
Så fick hela sällskapet vada igen när vi
följde dalgången tillbaka till bilarna och
åkte därefter direkt till Storlien och den
restaurang vi sett ut inför avslutningskvällen. Vi luktade nog inte helt fräscht men
det passade ganska väl in på det något sjaskiga haket. Men vad spelar det för roll i
goda vänners lag!

Söndag 29 juni
Först plikterna – stugan städades och lämnades. Vid grannens matning kilade ekorren och plötsligt drog hornugglan återigen
förbi för fjärde gången denna vecka. Morgonen började med ett lugnt duggregn men
det spelade ingen roll, vi gjorde ett återbesök vid Rundhögen. Och nästan vid parkeringen hittade vi en ung tretåig hackspett
som satt och ropade och sedan en till. Det
blev verkligen goda obsar för alla den här
gången och vi lämnade fåglarna efter att
alla sett sig mätta.
Därefter åkte vi till Ånn och de gömslen
och fågeltorn som finns en bit bakom stationen. Regnet drog bort när vi gick mot
den trevliga lokalen. Här fick vi in härmsångare, gråhakedopping, bergand, kricka
med ungar, bläsand med ungar och skogssnäppa.
Så åkte vi tillbaka till Östersund och vandrarhemmet som låg precis vid stationen.
Bilen återlämnades och snabb mat intogs.
Söndag 30 juni
Hemresan gick också som tåget, alla tider
hölls och stämde. Den här gången bar vi
alla nya upplevelser och tröttheten vilade
över delar av gänget. Dock hann vi filosofera över kommande intressanta resmål.
Totalt fick vi ihop 91 fågelarter men även
ett flertal däggdjur, insekter och växter
gladde oss. Medan regnet öste i resten av
landet hade vi en sagolik tur med vädret.

Det regnade någon natt och nästan ingen
vind alls under hela veckan förhöjde upplevelsen.
Vi arbetade hårt på att få in de ”högre”
fjällarterna fjällripa och fjällpipare men
även lappsparv utan att lyckas. En extratur
efter lappsparv gav ett extra dubbelbeckasinspel lika stort som Högåsens. Av någon
okänd anledning var det generellt ont om
fjällfågel i området det här året och varken
vi eller fågelstationens inventerare lyckades att hitta ripa, pipare eller lappsparv i
området. Smalnäbbad simsnäppa fanns
bara rapporterad ifrån ett otillgängligt område som vi inte hann med att besöka. Kanske spelade en tidigare våldsam hagelskur
med 2,5 cm stora hagel in eller midsommarens snöstormar.
Trots det lyckades vi få in de flesta målarterna och det med riktigt trevliga och
med goda observationsmöjligheter. Spelande dubbelbeckasiner, spelande småspovar, sjungande blåhakar, minst 4 olika par
fjällvråkar, hela familjen tretåig hackspett,
ett flertal lavskrikor, familjen svarthakedopping, ringtrast, häckande fjällabb, en
misstänkt jaktfalk och smålom i sommardräkt. Men även alla ljungpipare, gulärlor,
rödvingetrastar och kringflygande gökar
uppskattades. Dock dippade vi blåmes! Vi
hoppas att den lämmel vi såg är förtruppen
till nästa års lämmelår!
Rune. Carina, Christer, Inger, Anette,
Adrian, Veronica, Patrick och Ulrika
Tack för en underbar Jämtlandsvecka!

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

OKTOBER
Lör 4 okt		

EURO BIRDWATCH

För 21:a gången genomförs den här helgen Euro Birdwatch tillsammans med andra fågelskådare
i organisationen BirdLife, som de svenska fågelskådarna också ingår i. Vi samlas på parkeringen
Håslövs ängar kl. 08.00 och tillbringar förmiddagen vid bl.a. tornet här ute och letar efter såväl
sena söderflyttare som tidiga vintergäster. Sprid ut till släkt och vänner som ännu inte upptäckt
tjusningen med fågelskådning! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 5 okt		

STRANDBUSS MED STRANDHUGG

Vår skånska ostkust har mycket att erbjuda och vi ska den här dagen titta närmare på några avsnitt mellan Juleboda och Gropahålet. Med buss åker ner till Juleboda – vandrar sedan ett stycke
längs kusten, innan vi tar bussen ett stycke igen. För att till sist avsluta vid Gropahålet. Bussen
utgår från naturums parkering kl. 10. 00 och vi beräknas vara tillbaka här ca kl. 15.00. Vi gör det
här tillsammans med Studiefrämjandet Sydosts, naturum Vattenriket och Naturskyddföreningen i
Kristianstad. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 11 okt		

GÅSRÄKNING

Hur ser det ut på gåsfronten i början av hösten? Sedan klubbens 13 inventerare gjort sitt den här
förmiddagen, vet vi svaret. Intresserad att följa med någon av klubbens 13 gåsräknare ut? Hör i
så fall av Dig till Evert!

Lör 18 okt		

OKTOBER LÄNGS LINNÉRUNDAN

Vi är ytterligare en bit in i hösten – vilka fåglar kan vi då räkna med längs Linnérundan och delar
av Härlövs ängar? Följ med Evert Valfridsson och hitta svaret – vi startar kl. 09.00 från parkeringen vid naturum. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 19 okt		

VAD STRÄCKER LÄNGS ÖSTKUSTEN?

Under de senaste veckorna har vi satsat på att se vad sträcken söderut har att erbjuda. Tillsammans
med Greger Flyckt tillbringar vi morgonen/förmiddagen i Juleboda och försöker leta upp vad som
flyger förbi. Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 25 okt

JAN LINDER I HEMMAHÖSTMARKER

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Hösten är här och vi ger oss ut någonstans i våra hemmamarker tillsammans med Jan Linder och
spanar efter de fåglar, som den här årstiden har att erbjuda. Vi samlas på parkeringen vid naturum
Vattenriket kl. 08.30 och tillbringar förmiddagen dit Jan tar oss. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

NOVEMBER
Sön 2 nov		

LINNÉRUNDAN

Hur ser fågellivet längs tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike ut i Allahelgonatid? Tillsammans med Evert Valfridsson tar vi oss en titt på det – med start från parkeringen vid naturum kl.
09.00. Glöm inte kikaren och ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 8 nov		

HEMMAMARKER MED THOMAS LINDBLAD

Tillsammans med Thomas Lindblad i Olseröd ger vi oss ut till några av hans hemmamarker och
upplever vad en novemberlördag har att erbjuda av fåglar. Samling på samåkningsparkeringen i
Olseröd kl. 09.00. Kontaktperson: Linda Niklasson.
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Sön 9 nov		

PUNGMESENS LIV OCH LEVERNE

Den lilla charmiga tättingen pungmesen lever ett liv, som för oss människor kanske kan uppfattas
som märkligt. I vårt land har på senare tid Kristianstads Vattenrike blivit ett av de allra viktigaste
utbredningsområdena för arten. Peter Öhrström och Olof Persson har sedan 1972 följt den här
fågelns liv och leverne och har därmed blivit de verkliga pungmeskännarna i landet. Kom till
naturum senast kl. 14.00 och lyssna till deras kunnande kring Remiz pendulinus. Ett arrangemang
tillsammans med Studiefrämjandet och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 15 nov		

GÅSRÄKNING

Hur ser gåsläget ut några dagar efter Mårtens Afton? När klubbens 13 gåsinventerare gjort sitt
den här förmiddagen vet vi svaret! Är Du intresserad att följa med någon ut och räkna gäss? Hör
av Dig till Evert så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 16 nov		

GÄSSEN I VATTENRIKET

Gäss av många arter sätter onekligen sin prägel i våra bygder och på olika sätt under olika delar
av året. Kommunens naturvårdssamordnare Hans Cronert berättar om gässen i Vattenriket på naturum med start kl. 14.00. Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 22 nov		

LINNÉRUNDAN I NOVEMBER

Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 och följ med Evert Valfridsson ut
längs Linnérundan och upptäck vad en sen novemberdag har att bjuda på i fågelväg! Glöm inte
kikaren och ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost,
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

DECEMBER
Lör 6 dec		

VI RÄKNAR RÖDA GLADOR

Vi har sedan några år tillbaka räknat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den
här dagen gör vi ännu ett försök - det sjätte sedan vid startade. Några av klubbens medlemmar
kontrollerar bl.a. de övervintringsplatser, som vi under de senaste åren totalt haft som mest 173
fåglar på. Har du tips om fler träddungar, som hyser glador under vintermånaderna eller vill du
vara med och räkna? Hör av Dig till Evert! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 13 dec		

GÅSRÄKNING

När klubbens 13 gåsräknare gjort sitt under den här förmiddan vet vi ganska bra hur det aktuella
läget är för våra övervintrande gäss. Är Du intresserad att följa med någon ut och räkna gäss? Hör
av Dig till Evert så fixar han detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 14 dec		 LINNÉRUNDAN I LUCIATID
Efter några ganska olika vintrar ger vi oss i kast med årets variant dagen efter Lucias besök! Vi
samlas senast kl. 10.00 på parkeringen vi naturum, då Evert Valfridsson tar oss med ut till det
dagsaktuella vinterfågelläget. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta
tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 26 dec		 VANDRING ANNANDAG JUL TILL EKENABBEN

foto: Linda Niklasson

Den här fredagen är det annandag jul och åter dags för den traditionella vandringen tillsammans
med Naturskyddsföreningen och dess ordförande Christer Neideman som guide. Vi samlas senast kl. 10.00 på parkeringen vid naturum och ger oss iväg mot Ekenabben vid de norra delarna
av Hammarsjön och spanar in vad denna tätortsnära del av Vattenriket har att bjuda på i juletid!
Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

JANUARI
Lör 3 jan		 HUR MÅNGA ÖRNAR HAR VI?
Det har gått några dagar in på det nya året och enligt traditionen är det dags att räkna hur många
örnar, som finns i vårt område mitt i vintern. Både 2014 och 2013 sågs drygt 60-talet havsörnar
spridda över klubbens område – hur blir det 2015? 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. Info: Nils Waldemarsson,
0456-281 22 eller nils.waldemarsson@swipnet.se.
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Lör 17 jan		

VI RÄKNAR VINTERGÄSSEN

Kanske har vi lite vinter så här dags. Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens 13 gåsräknare vet vi
svaret. Intresserad att vara med på gåsräkning? Kontakta Evert så hjälper han till att fixa detta.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 18 jan		

VINTER LÄNGS OSTKUSTEN

Jan Linder, vice ordförande i fågelklubben, tar oss med på denna förmiddagstur längs en del av
en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.30 på parkeringen i Äspet, Åhus – med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.45. Under förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka, som vi inte sett till
under de senaste vintrarna, självfallet är en önskeart. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 25 jan		

ÖRNDAG I TOSTEBERGA

Det är mer än 10 år sedan, som vi genomförde den första örndagen i Tosteberga, för att celebrera
dessa magnifika vintergäster. Traditionen fortsätter och alla, som fascineras av dessa giganter
välkomnas till hamnplanen i Tosteberga mellan kl. 09 och 13. Det blir bl.a. information kring det
aktuella läget för havs- och kungsörnar och kring det stora arbete, som lagts ner för att rädda den
en gång hotade havsörnsstammen. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta ute 3-4
timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com
Kontaktpersoner:
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
Linda Niklasson: 0456-297 90 el. 0709-32 22 52, linda.niklasson@yahoo.com

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