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Nordöstra Skånes Fågelklubb - En förening för fågelintresserade
Vi vill främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan och fåglarnas livsmiljöer.
Vi vill sprida intresse för fåglar och fågelskydd hos allmänheten.
Verksamhetsområdet är Kristianstads och Bromöllas kommuner.
Vi arrangerar många exkursioner till intressanta fågellokaler, både nära och fjärran.
Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
Vi ger årligen ut fyra nummer av tidskriften Spoven.
Vi har kul när vi träffas. Kom med du också!
Vi organiserar och genomför ornitologiska undersökningar.
Vi föreslår och verkar för genomförandet av fågelskyddsprojekt och inventeringar.
Vi bistår myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor.
Föreningen har över 600 medlemmar - du är också välkommen!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 så får du också vår tidskrift SPOVEN i
brevlådan! Medlemsavgiften är 125 kr. Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr.
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Ordförande sjunger ut!
foto: Hans Cronert

Tranan - vårens budbärare.
Ja, nu är det dags att bege sig till Pulken och
njuta av skådespelet. Men i vintras läste vi om
skyddsjakt på tranor i pressen. Vad står på?
Bakom dessa rubriker finns en studie från SLU
( Sveriges Lantbruksuniversitet) som beskriver
erfarenheter från huvudsakligen Kvismaren i
Närke. Studien och slutsatserna omfattar huvudsakligen höstrastande tranor. Den har bl a
koncentrerat sig på hur tranor rör sig från övernattningsplatserna till födosöksområden i jordbruksmark.
Men i studien tas också skadeförebyggande
åtgärder upp. Dessa omfattar skrämsel, avledningsåkrar och skyddsjakt. Förutom skyddsjakten känns åtgärderna igen från vår verksamhet
kring vårrastande tranor. För höstrastande tranor beskrivs metoden att behålla stubbåkrarna så länge som möjligt. Dessutom bör man sprida spannmål på dessa för att hålla
tranorna där.
Vidare beskrivs behovet av sammansatta arbetsgrupper från såväl det offentliga som ideella organisationer för att hantera problemen. Inte heller detta någon nyhet för oss som
arbetat i dessa banor under lång tid.
Men därutöver väcks idéer som känns främmande för oss i nuläget, nämligen att upprätta
en förvaltningsplan över landsgränserna. Detta kan jämföras med den förvaltning som
idag sker internationellt med spetsbergsgässen. Där ingår bl a en avskjutning av beståndet, dock ej i Sverige, till en viss nivå. Vi ser det fortfarande som en yttersta utväg att
ta till skyddsjakt när inga andra åtgärder står till buds. Där är vi absolut inte nu när det
gäller tranorna.
Låt oss därför hoppas på att de framgångsrika åtgärder som vi hittills använt med de vårrastande tranorna fungerar väl även detta år. Vi ses vid Pulken.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Jan Linder – sedan flera år tillbaka vice ordförande i fågelklubben och ansvarig
utgivare för den anrika tidsskriften Spoven. När jag träffar honom hemma i Hammarslund är han precis hemkommen ifrån Uppsala och det uppdrag där han för
SOF Birdlifes Sveriges räkning arbetar med att ta fram en ny standard gällande
kriterierna för FSC-certifiering.
– Berätta lite om din bakgrund, hur blev
du intresserad av naturen?
– Jag är född i Malå, Västerbotten, men uppvuxen i Småland och under hela min uppväxt fram till nedre tonåren bodde jag i småorter där naturen alltid var nära. Naturen var
min lekplats och vi var nästan alltid utomhus
och lekte. Pappa var jägmästare och även
om han inte hade samma breda naturintresse
som jag har idag, var intresset ändå stort. Vi
gjorde utflykter både hit och dit och det kändes naturligt och bra att vara ute i naturen.
I Eksjö fick jag en vän vars pappa var väldigt
fågelintresserad och han bjöd oss ofta ut på
cykelturer då vi exempelvis skulle cykla 2
mil till en kanjon för att se på en korphäckning. En gång när vi var ute vid en sjö såg vi
en fiskgjuse och då fick jag låna kikaren att
titta i. Jag såg hur gjusen flög, ryttlade och
dök ner för att sedan komma upp igen med
en braxen i klorna. Att se detta genom kikaren var en så häftig upplevelse att jag sprang
hem och sa “jag vill ha en kikare”. Detta
var 1961 och året efter hade jag en kikare
runt halsen som alltid hängde med. Men det
hände även att jag samlade fjärilar och skalbaggar som jag bedövade i eter, så lite andra naturintressen hängde också med. Under
några år i äldre tonåren och framåt var det
lite dåligt med skådandet men sedan efter 30
tog intresset fart igen.

Jag gick på handelsgymnasium och tänkte
först bli revisor, men under året jag gjorde
lumpen började jag tänka om. Nej, jag ville
inte sitta bakom ett skrivbord ett helt yrkesliv och titta på siffror. I stället ville jag göra
något annat som var närmre mitt intresse för
djur och natur. Då funderade jag på att läsa
biologi eller zoologi men så fick jag tips om
att det var så svårt att få jobb som biolog.
Därför började jag leta efter mer yrkesinriktade utbildningar och då jag starkt kände för
skogens betydelse föll valet så småningom
på jägmästarutbildningen och det har jag
aldrig ångrat. Det var en bra och allsidig utbildning och även om jag ändå fick sitta bak
ett skrivbord och titta på siffror var det här
ändå annorlunda. Jag har arbetat på Skogsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelser på olika
platser och i olika befattningar och det har
varit en spännande tid. Skogens roll har omvandlats från att bara vara produktionsinriktad till att miljöfrågorna tagit plats. Det
skedde en otrolig kunskapsuppbyggnad under min tid där och det var en förnämlig fortbildning som det känns som en ynnest att ha
fått vara med om.
– Du flyttade från Gävle till Kristianstad,
hur kom det sig?
– Att det just blev Kristianstad var egentligen ganska slumpartat. Vi hade alltid pratat
om att vi skulle flytta söderut igen eftersom
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foto: Ulrika Tollgren

vi bägge två kommer ifrån Småland. Barnen
hade flyttat till Stockholm eller var på väg
dit och vi tänkte att det var lättare att flytta
och knyta kontakter innan vi blivit pensionärer. Vi hade visst ett trevligt socialt umgänge
i Gävle, men vi kände att vi var färdiga med
den staden. Så dök möjligheter till jobb upp
här och vi tog den chansen och det har vi
aldrig ångrat. Vi trivs jättebra här.
– Hur skiljer sig förutsättningarna för
fågelskådande mellan Gävle och Vattenriket?
– Den främsta skillnaden är vinterskådningen, då är det nästan tomt i Gävle med
bara lite skogsmesar, hackspettar och ugglor kvar. Här är ett helt annat liv året runt.
I Gävle hörde även norra Uppland till hemmamarkerna och det var där vi plockade in
de sydliga arterna och här finns också några
riktigt bra nattsångarlokaler. Men havet var
inte alls så lättillgängligt som det är här.
Här runt Kristianstad är naturen extremt omväxlande med många olika biotoper och en
helt annan slags mångfald även utöver bara
fåglar.
– Du är ansvarig utgivare för vår medlemstidning Spoven. Har du några visioner om hur du vill att tidningens innehåll
ska utvecklas?
– Det har genomförts en hel del redan på
senare tid, inte minst när vi gick från svartvitt till färg och den layout vi har idag. Jag
tycker att vi har en bra och läsvärd tidning,
det gäller bara att bibehålla kvalitén. Flera
föreningar lämnar papperstidningen helt och
finns då bara på nätet, men jag tycker att det
är viktigt att vi har kvar en pappersprodukt
om det så innebär att vi bara skulle få råd
att ge ut 3 nummer per år. Visst funderar vi
i redaktionen och styrelsen en hel del på vad
läsaren vill ha och vi tar gärna emot respons
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Jan Linder
på innehållet. Det är kul när vi kan ta in skribenter utifrån i lite olika ämnen.
– Vilken är din starkaste skådarupplevelse/naturupplevelse?
– Den där första fiskgjusen som jag såg i
kikare är nog den upplevelse som påverkat
mest. Men första gången jag var och skådade på riktigt i fjällen eller första gången jag
såg havsfåglar vid ett riktigt havsfågelsträck
är också upplevelser som satt sina spår. Till
fjälls vill jag helst så ofta som det går, minst
vartannat år och när vindarna ligger rätt söker jag gärna upp bra havsfågellokaler även
om det inte blir så ofta precis.
– Hur ser din skådardröm ut?
– Jag har ju rest en del och tycker att miljöer
och sammanhang spelar en stor roll. Jag är
nästan mer intresserad av miljöer och kulturer där man dessutom kan få in ett antal fåglar på köpet. Jag skulle väldigt gärna vilja se
och uppleva tiger i Indien. Galapagosöarna
med sin vetenskapliga historia eller Machu
Picchu finns också med som drömmål. Asien
och Sydamerika är två världsdelar som jag

inte har så mycket erfarenhet av, men kanske
blir det någon resa dit så småningom?
– Vilken var din första fågelbok och vilken/vilka fågelböcker använder du idag?
– Liksom så många andra i min generation
var min första fågelbok Sigfried Durangos
“Fåglarna i färg”. Sedan köpte pappa ”Våra
fåglar i norden” som var ett verk bestående
av 4 tjocka volymer skrivna av bl.a Erik
Rosenberg. Det händer fortfarande att jag
bläddrar i dessa då mycket av den information som står där saknas i dagens fågellitteratur exempelvis uppgifter om ägg, bo och
inte minst ruvningstider. Och så läste jag en
del av Brusewitz. Idag använder jag framför
allt “Fågelguiden” som är så bra att den nästan har en biblisk status. Just nu väntar jag
bara på att den även ska ges ut på Androidtelefoner så att man alltid har den med sig med
ljud och allt!
– Vilken var din första kikare och hur ser
din utrustning ut idag?
– Den första kikaren var en 7x50 men minns
inget särskilt märke. Har haft en del olika
kikare genom åren och har nu landat i en
Kowa TSN 883 med zoom 20-60 som tubkikare och en Swarovski EL 8,5x42 som
handjagare. Ett kikarval är faktiskt svårare
än man kan tro. Skådar man bara en gång om
året spelar det ingen roll vad man har men
annars är det så personligt och olika hur man
upplever hur smidig en kikare är att hantera
och vilken upplevelse den ger när man tittar
i den.
– Varför ska fågelintresserade gå med i
fågelklubben?
– I grunden tycker jag att det är viktigt att
man är med i olika föreningar och det finns
många skäl att vara medlem i fågelklubben.
För det första får man en chans att träffa an-

dra med samma intresse och lära sig mer och
utvecklas tillsammans med likasinnade både
i fält och genom föreläsningar. Bryr man sig
verkligen om djur och natur ska man vara
med för att ge klubben styrka och ett mandat
att agera i olika samhällsfrågor utifrån ett fågelperspektiv.
Sedan är det till en väldig nytta för den enskilde om man som vi flyttar till en ny plats.
Genom kontakterna i klubben får man tips
om både roliga fågellokaler och var man
ska leta efter vissa arter, samtidigt som man
snabbt får ett nytt kontaktnät. Det sociala
är viktigt. Så skälen att bli medlem i en fågelklubb är som jag ser det dubbla, man har
både nytta för egen del och för att värna om
naturen.
– Vilket smultronställe rekommenderar
du Spovens läsare så här i vårtider?
– Ekenabben och Pynten! Men även om vår
och försommaren är intensivast finns här
något att uppleva året runt. Vintertid kan
man alltid se kungsfiskare och ibland även
morkulla tack vare de öppna vattenytorna i
kanalerna, här finns gott om hackspettar och
i buskarna ses ofta stjärtmes och ibland även
någon varfågel.
– Fem snabba till Jan:

√ Lövskog
Microbirding

-

Tallskog

√ Exotisk skådning

√ Kryssning

- 		

Inventering

√ Gryning

-

Skymning

√ Spillkråka

-

Storspov

Ulrika Tollgren
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Jan Linder rekommenderar:

Ekenabben och Pynten

foto: Jan Linder

Ekenabben och Pynten är ett naturområde fyllt med historia. Här finns den arkimedesskruv som i slutet av 1800-talet tömde Nosabyviken på vatten så att Kristianstad kunde
växa och bli den stad som vi idag känner. Då området ligger relativt nära innerstan är det
välbesökt både av motionärer, friluftsmänniskor och fågelskådare.

De gamla ekarna på Ekenabben.

Pynten är ett spännande område omkring
Hammarspynts pumpstation med kanaler,
diken, buskar och en utlöpare av det södra
björket avdelat av motorvägen. Här ligger
också den Arkimedes skruv som gjorde
det möjligt för staden Kristianstad att växa
trots sina 2,41 m under havsytan. De ständigt öppna vattenytorna gör att det vintertid ofta ses kungsfiskare, smådopping eller
morkulla här när resten av landskapet är
fruset. Skogen och buskarna i området är
till vissa delar lämnade för fri utveckling
med döda träd, vilket drar till sig allehanda
tättingar och hackspettar. Ibland sitter varfågeln på pass och ganska ofta stöter man
på hela familjen stjärtmes.
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Ifrån Pynten kan man passera över banvallen med cykelvägen mot Åhus till Hammarsjösidan och härifrån kan man antingen gå stigen längs med Hammarsjöns
kant in till centrala Kristianstad eller också
välja att gå ut på Ekenabben.
Ekenabben är en lövskogsbeklädd udde i
nordöstra delen av Hammarsjön som fått
sitt namn av de gamla ekarna längst ut.
Många äldre Kristianstadsbor förknippar
området med det nöjescentrum dit man tog
tåget eller båten för att svänga de lurviga
i den stora danspaviljong som funnits här
sedan 1920-talet. Vi skådare tänker nog
oftare på området som en “sångarpaviljong” då området fullständigt exploderar

foto: Patrick Tollgren Lazarov

i allehanda stämmor under våren. Området domineras av sumpskog vilket gör att
tillgången på mat i form av insekter såsom
mygg och knott är riklig och det är inte
utan att man ibland funderar på hur det var
att dansa här i finklänningen en ljummen
sommarkväll? Troligen kliade det dagen
efter!
Tackvare den breda ekspången, som även
är anpassad för rullstol eller barnvagn,
går det alldeles utmärkt att uppleva den
översvämmade alsumpskogen alldeles
torrskodd längs naturstigen. Här kan den
mindre hackspetten ses och ibland även
lite mer oväntade pärlor såsom halsbandsflugsnappare, mindre flugsnappare eller
sparvuggla.
Ekenabben är en erkänt bra fladdermuslokal och enligt uppgift lär minst 8 olika sorter har identifierats. Inte minst är det också
unikt att över 70 olika arter av svampar har
noterats här, exempelvis vårtkrös, purpurskinn och dallergröppa.

foto: Kristianstads Vattenrike

En bred spång slingrar sig genom sumpskogen
på Ekenabben. Man kan utan problem ta sig
fram torrskodd även vid högt vattenstånd.

Längst ut på udden finns ett fågeltorn även
om avståndet till vattenspegeln ibland är
i längsta laget. Vid fiskebryggan finns en
grillplats och här finns även en torrtoalett.
Allt utom fågeltornet och den bortre slingan är tillgänglighetsanpassat.

Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum. Kör man bil så kör man till Hammarslund på Otto Lindenows väg och tar till
höger när vägen svänger kraftigt vänster in på
Hammarslundsvägen. Ekenabben och Pynten
ligger i slutet på vägen.

Ulrika Tollgren
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Boktips:

H som i hök
av Helen Macdonald

När sorgen drabbar en kan ett brinnande
intresse bli ett sätt att hantera tillvaron.
För Helen Macdonald blev falkeneringen
räddningen när hennes älskade pappa dog.
Redan som 8-åring tjatade hon sig till att
få tillbringa en dag med ett gäng aristokratiska falkenerare och sedan dess är hon
fascinerad av rovfåglar. Hon har arbetat
med rovfåglar, men aldrig ägt en.
H som i hök är en sorgesam, bitvis spännande, språkligt suverän bok om så vitt
skilda teman som sorg/kris och falkjakt.
En stor läsupplevelse.
Man vet att falkenering har använts för
jakt, nöje och tävling sedan århundradena
f. Kr. Tidiga skildringar finns från Persien,
Japan och Kina. Sin höjdpunkt hade falkjakten på 1600-talet. Sista gången en falkjakt arrangerades i Sverige var under Gustav III´s tid. Jakten levde kvar i liten skala
längre än så. 1969 förbjöds falkenering i
Sverige. UNESCO utsåg 2010 falkenering
till immateriellt kulturarv.
I England är falkjakt inte ovanlig. Därför
är det inget konstigt för Helen att träna sin
duvhök i och kring Cambridge. Hon går
upp i tämjning och träning och tappar nästan verklighetskontakt. Parallellt berättar
hon om en annan författares möda att tämja en duvhök. T.H. White har under liknande förhållanden (en livskris) bestämt sig

för att träna en hök. Han skriver sedan en
bok om detta. The Goshawk läser hon med
bävan eftersom White gör så många misstag i sin iver att lyckas. Hon vill lyckas.
Helen Macdonald har också skrivit en bok
om falkar - Falcon. Den finns bara på engelska liksom The Goshawk av T.H. White.

Margareta Rydhagen
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 15 november - 30 januari

av Jan Linder och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Artportalen
http://www.artportalen.se Det finns fler observationer att finna på http://www.spoven.com under menyn Aktuella Obsar. Du kan själv lägga in dina iakttagelser och på så sätt bidra
till flödet av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i
åtanke att alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK
eller RRK).  
Vi summerar nu den gångna vintern i våra
fågelmarker och mitt intryck är att vi har
haft ovanligt gott om domherrar, sidensvansar, siskor och mesar, men annars har
markerna varit förhållandevis tomma. Endast fåtaliga bo- och bergfinkar har blivit
kvar och periodens stora pulshöjare var
den unga vittrut som hittades i Äspet på
julaftonen. Den har därefter synts på ett
flertal platser längs med kusten mot Hanöbukten omväxlande i Kristianstads och
Simrishamns kommun.

Samtidigt flyttas gråsiska till släktet Acanthis (tidigare Carduelis) och får därför
det latinska namnet Acanthis flammea.
Även hämpling och vinterhämpling får
foto: Hans Cronert

Ett flertal snösiskor både rapporterades och

fotograferades under perioden och efter
fleråriga diskussioner har Taxonomikommittén utifrån genetisk forskning kommit
fram till att gråsiska, brunsiska och snösiska är en och samma art. De skillnader som
finns i fåglarnas dräkter avspeglas nämligen inte alls på genetisk nivå. Det innebär
att alla som räknar arten på sin krysslista
härmed får göra ett backstep.

Snö-, grå- och brunsiskor lumpas nu ihop till en art, nämligen ”Gråsiska (Acanthis flammea)”.
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nya latinska namn då de flyttas till släktet
Linnaria (från Carduelis) och detsamma
gäller grönsiska som flyttas till släktet
Spinus och grönfink till släktet Chlorus,
även dessa från Carduelis. För den som
är intresserad av vidare förkovran eller referenser finns en sammanfattning
av de svenska arterna på Natursidan som
även innehåller länk till hela rapporten:

Fågelklubbens flitiga inventerare räknade
som vanligt gässens antal och fördelning i
hela vårt område när 5 lappsparvar hittades
vid Yngsjö kapell utmed väg 118. Dessa
var både så stationära och samarbetsvilliga att det var ganska många både lokala
och regionala skådare som fick glädjas åt
denna upptäckt.

http://tinyurl.com/grasiska
Krix+:
http://krix.spoven.com
foto: Hans Cronert

Artportalen:
http://www.artportalen.se

foto: Linda Niklasson

Lappsparv

Vittrut
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Art
Svartnäbbad islom
Dvärgbeckasin

Kaspisk trut
Vittrut
Tordmule
Jorduggla

Snösiska

Lappsparv

Plats
Juleboda 20/1-1/2
Balsby 8/1-14/1
Fårabäck 26/11
Tosteberga ängar 22/11
Tvillingaboden 26/11
Äspet till Juleboda 24/12-30/1
Friseboda 6/12
Äspet 16/11
Trolle Ljungby mosse 24/11
Västra Hammaren 12/12
Nosaby golfbana 22/12
Ripa 9/1
Landön 14/1-17/1
Yngsjö kapell 11-12/2

Individ
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
5

Gåsräkningen sep 2016 - mar 2017
Art

Sädgås
Skogsssädgås - ras fabalis
Tundrasädgås - ras rossicus
Spetsbergsgås
Bläsgås
Fjällgås
Grågås
Grå x kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås
Prutgås
Rödhalsad gås
Stripgås
Totalsumma

17 sep 15 okt 12 nov 17 dec 14 jan 11 feb 11 mar
-

10 149
3
12
2 688
4
12 856

2 546 3 292 3 996 1 483
4
9 137 8 342 12 035 5 864
3
1 575 3 737 2 680
406
10
171
48
5
105
941
245
78
3
6 473
4 857 3 592 2 934 2 556
5
5
2
14
1 288 5 204 2 628 3 747
5 030
7 924 5 709 2 993
395
3
11 629 28 286 30 297 27 392 14 461

-

Jan Linder & Ulrika Tollgren
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Inventering:

Häckningsframgång för rödspov och tofsvipa
på Håslövs ängar och Isternäset 2016
Sammanfattning från rapporten “Vattenriket i fokus 2017:03”

foto: Hans Cronert

Inventering av häckningsframgången för strandängsvadare på Håslövs ängar och Isternäset i Kristianstads Vattenrike genomfördes 2016. Metodiken var likvärdig en motsvarande undersökning 2015 med fokus på tofsvipa och rödspov.  

Rödspoven lever en tynande tillvaro i Vattenriket. Bara tre par gick till häckning och tyvärr verkar
ingen unge ha blivit flygg.

Tofsvipa
Inventeringsinsatsen var dock något lägre
på Isternäset jämfört med 2015. På Håslövs ängar bedömdes antalet häckande par
av tofsvipa till 35-41, en ökning från 25
par 2015. Denna ökning förklaras sannolikt genom invandring då antalet lyckade
häckningar de senaste åren varit få. I det
inventerade området på Isternäset bedömdes antalet par tofsvipa till 16-18, en halvering från 40 par 2015.
På den av vegetation relativt högvuxna
södra delen av Isternäset kan ytterligare
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några par tofsvipa funnits. Totalt på de
båda lokalerna registrerades 51-59 par,
vilket kan jämföras med 65 bedömda par
2015.
Häckningsutfallet för tofsvipa med minst
6 flygga ungar på Håslövs ängar och minst
3 flygga ungar på Isternäset var lägre än
2015 trots att totalt minst 48 kläckta ungar
observerades på de båda lokalerna. Det är
dock oklart vad som låg bakom den låga
ungöverlevnaden. Av antalet lagda äggkullar uppskattades att 38 % nådde fram
till kläckning i bon på Isternäset (av totalt

foto: Patrick Tollgren Lazarov

12 undersökta bon) och 28 % i bon på Håslövs ängar (av totalt 36 undersökta bon).
Rödspov
Som mest sågs 17 rödspovar i Vattenriket
men av stationära individer fanns 7 hanar
och 2 honor på Håslövs ängar samt 5 hanar
och 1 hona på Isternäset.
Det var endast 3 par som skred till häckning men honan i det enda paret på Isternäset påträffades senare död intill boet. I
slutändan blev häckningsutfallet för rödspovarna noll även om 1 par noterades
med ungar en kortare period.
Övriga vadare
Bland övriga vadare noterades på de båda
lokalerna totalt 20-25 par rödbena som
sågs med minst 9 flygga ungar och 2 par
storspov där ett par troligen lyckades med
häckningen. Brushanar sågs vid flera tillfällen under våren och en hona noterades
på Håslövs ängar i slutet av maj i lämplig miljö för boplats men inga ytterligare
häckningsindikationer eller observationer
gjordes på platsen trots flera eftersök.
Sammanfattning
Sammantaget var det ett svagt år för vadarna där rödbena var den enda arten med en
föryngring som åtminstone låg i närheten

Storspoven har också minskat 2016.

av vad som kan anses vara en livskraftig
nivå. Ett relativt högt predationstryck och
en torr säsong med låg ungöverlevnad utgör sannolikt en viktig del av förklaringen.
Rödspovens tillbakagång fortskrider och
arten är nu på väg att försvinna som häckfågel från Vattenriket.

Den fullständiga rapporten från Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike finns att ladda ner från länken nedan. Inventeringen är utförd och rapporten är författad av Mirja
Ström-Eriksson, Roine Strandberg och Richard Ottvall. Inventeringen utfördes på uppdrag av Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och Länsstyrelsen Skåne.
http://tinyurl.com/vadare2017

Hans Cronert

PROJEKTLEDARE
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Rekordmånga övervintrande rödglador 2016!
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Text: Evert Valfridsson

Röd glada som idag är en vanlig syn i nordöstra Skåne.

Minst 196 röda glador kunde vi räkna in
vid fågelklubbens åttonde inventering
av övervintrande fåglar den 3 december
2016. Förra året noterades minst 175 – det
hittills näst högsta antalet fåglar. Startåret
2009 hittade vi 173 individer.
Sedan 2009 har vi besökt de platser, som
vi de senaste åren kunnat konstatera som
övernattningsplatser för de röda gladorna
i Kristianstads och Bromölla kommuner.
Tack vare beteendet att samlas i flockar
för gemensam övernattning under vintermånaderna har man en god möjlighet att
få en ganska bra uppfattning om antalet
övervintrande fåglar.
Vid nästan samtliga inventeringstillfällen
har området kring Vanneberga/Ö. Ljungby
hyst flest övernattande fåglar. Vid lördagens räkning sågs minst 52 fåglar här.
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Årets ”uppstickare” är tveklöst Venestad,
där det räknades in 46 rastande röda glador – detta efter att vi för ett år sedan fick
en uppgift om 30-talet fåglar, som höll till
här. Notabelt är också området kring och
söder om Oppmanna kyrka, där det sågs
41 fåglar samlade till nattkvist! Lika notabelt är väl att vi i trakterna kring flygplatsen i Everöd och upp mot Gringelstad
inte hittade en enda röd glada! I tallskogen
norr/nordost om Borrestad noterades 33
glador medan bara en handfull fåglar sågs
vid gårdsslakteriet ca tre km bort. Tillsammans med lite spridda förekomst hamnade vi alltså på rekordnoteringen 196 röda
glador, som valt att övervintra inom fågelklubbens verksamhetsområde.
Naturligtvis påverkas fåglarna att stanna
kvar i landet över vintern av den milda

väderlek, som råder. Såväl 2009 (173 fåglar) som 2014, -15 och i år, var ju vintern
eller ”vintern” ganska beskedlig vid den
här tiden på året. Dock kan man inte från
sträcksiffrorna vid Falsterbo notera någon
större ökning av antalet utsträckande glad-

or vid årets ”vinterknäpp” första veckan i
november.
NOTERBART: Under sträckräkning vid
Nabben, Falsterbo aug – nov 2016 noterades 3.265 röda glador som lämnade landet.

Tack alla som räknade rödglador i år!
Lokal
Vanneberga/Ö Ljungby
Oppmanna kyrka (Karsholm/Råbelövssjön
ner mot NV Fjälkinge Backe)
Karpalund/Önnestad/Kristianstad
Gringelstad/Everöds flygplats, Ugerup
Borrestad
Vittskövle
Venestad
Olseröd, Maglehem, Åhus kärr m.m.
Degeberga med Borråkra
Gaddaröd, Hörröd, m.m.
Djuringsholm, Söderäng m.m.
Maltesholm/Ö Sönnarslöv/Hommentorp
Yngsjö Kapell/Egeside, Åhus kärr
Ilnestorp/Tollarp
Sjögård - Ripa
Summa

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
49
25
37
27
22
47
79
52
47
3
23
14
25
22
18
41
2
61
0
0
5
9

173

0
6
0
0
0
1

0
0
0
0
0
4
19
0

35

83

0
59
2
1
0
2
15
6
0
1
5
0
0
132

2
25
4
0
0
1
25
1
0
2
15
2
0
124

2
29
4
2
0
4
17
14
8
1
0
4
1
155

2
18
15
2
0
6
14
13
0
2
0
4
2
175

1
0
33
2
46
2
9
2
2
2
2
2
0
196

Evert Valfridsson
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Upprop 2017:

Inventering av backsvalor
foto: Linda Niklasson

Backsvalorna har inventerats två gånger tidigare i Skåne, 1994 och 2003. Då visade resultatet på en ganska kraftig minskning, som
också fortsatt, och bekräftades av siffrorna
från atlasinventeringen 2003 – 2009.
Nu är det alltså dags igen att kolla upp hur
det står till med backsvalorna.

Många kolonier är välkända och dessa bör
inte vara några problem med att få inventerade. För att hitta okända kolonier gäller
först och främst att besöka de grustäkter och
dagbrott som finns i ditt område (hittas t.ex.
genom flygfoton på nätet), men även genom
att hålla utkik efter födosökande backsvalor
då de ofta har sin koloni inom en kilometers
radie.
Backsvalorna kan också häcka i låga jordhögar på ett industriområde eller byggarbetsplats, mindre rasbranter, mindre husbehovstäkter, åbrinkar eller liknande.
Metodiken är enkel och består i att räkna
antalet bohål.
Detta bör göras omkring den 1 juni, eftersom det som regel är färdiggrävt för året då.
Du får också gärna räkna antalet fåglar, men
det är hålen som är viktigast.
Det bör dock göras en rimlighetsbedömning, d.v.s. att antalet hål och fåglar stämmer hyfsat väl överens. En del äldre kolonier
kan nämligen vara aktiva med få fåglar, men
innehålla många gamla hål. Dessa känns oftast igen på att ingångshålet delvis är raserat och att detta har en oval form. Kan dock
nämnas att även individrika kolonier kan
vara fågeltomma under vissa tider på dygnet
beroende på väder och andra faktorer.
18 Spoven

Backsvalor utanför sin bohåla.

Inventeringen kommer alltså att göras på ett
så enkelt sätt som möjligt och vi hoppas att
så många som möjligt ställer upp och hjälper
till!!
Rapportering sker till Artportalen och det
är viktigt att ange ett häckningskriterie!
Antalet bohål anger du i en publik kommentar där.
Rapporteringen kan också lämnas till undertecknad via mejl eller brev:

Linda Niklasson
Strandvägen 15
29535 Bromölla
Tel .0456-29790 el. 0709-322252
Epost: linda.niklasson@yahoo.com

Linda Niklasson
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Medlemsantal och medlemsavgift
Under 2016 var antalet medlemmar 615,
en minskning med 4 medlemmar från föregående år (se diagram).

exkursioner var en tredagarsexkursion till
Öland 30/5 till 1/6.
Under våren genomfördes en sångarkurs
under ledning av Gösta Peper och Nils
Waldemarsson som omfattade tre innemöten och lika många exkursioner.
Två medlemsmöten med föredrag, bildvisningar m.m har anordnats under året:
”En krickas memoarer” med Johan Elmberg 6/2, ”Fågelfjädern - stålstark och
dunlätt” med Anette Unger 20/11

Av medlemmarna var 443 fullbetalande,
25 ej betalande (utbytesprenumerationer),
4 ungdom, 12 ungdom/familjemedlemmar, och resterande 131 var familjemedlemmar.
Årsavgiften 2016 var 125 kr för fullbetalande, 25 kr för ungdomar och 25 kr för
familjemedlemmar.
Sammanträden, möten och studieverksamhet.
Efter årsmötet 25/2 2016 berättade Patrik
Olofsson, i ord och bild, om sin nya bok
”Eldögon - Möten med Sveriges ugglor”.
Styrelsen har haft sammanträde vid sex
tillfällen under verksamhetsåret (3/4, 12/6,
21/8, 23/10, 11/12 och 5/2 2017).
Fågelklubben firade den 18/9, med stort
kalas för medlemmarna, att vi uppnått en
ålder av 40 år sen vi bildades 1976.
Under våren och hösten 2016 fortsatte
våra framgångsrika studiecirklar genom
den numera traditionella fågelcirkeln ledd
av Evert Valfridsson.
Därvid har även praktiska moment som en
omfattande holktillverkning ingått.
Grupperna har haft ett trettiotal egna innemöten och exkursioner utöver klubbens
ordinarie programverksamhet. En av dessa
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Därutöver har vi i samarbete med naturum
utannonserat ett flertal av deras arrangemang som berör fåglar. Dessutom har vi
deltagit i naturums programråd.
Exkursioner
På klubbexkursionerna träffas medlemmarna och lär känna varandra under fältmässiga förhållanden.
Man bekantar sig med olika fågellokaler,
hemtraktens såväl som mera avlägsna resmål, och övar upp sina fältkunskaper under erfaren ledning.
Samverkan om programpunkter har skett
med såväl Studiefrämjandet Sydost som
Naturskyddsföreningen och naturum.
Under 2016 bjöds på mer än 80 tillfällen
för medlemmarna att träffas i fält!
Förutom örnräkningen, örndagen, de
många trankvällarna och Fågelskådningens dag så är klubbens sju gåsräkningar
och inräkningen av övernattande glador
i december också exkursioner öppna för
alla medlemmar.
Evert har som vanligt vandrat Linnérundan, detta år 35 gånger. Detta ger medlemmarna en chans att verkligen följa årets
skiftningar i vår närnatur. Den 200:e Linnérundan genomfördes den 11/9!
Våra exkursioner ut i ”hemma-marker”
besöktes vid fyra tillfällen under hösten.

Följande verksamheter genomfördes under 2016:

•
•

Örnräkning 2/1.
Gåsräkning i mitten av varje månad
jan-mars och sept-dec. Därvid har särskilt satsats på att rasbestämma sädgässen med gott resultat.
• And- och sjöfågelräkning i mitten av
januari.
• Inventering av fiskgjuse och storlom i
Ivösjön.
• Inventering av övervintrande glador.
• Varit behjälpliga vid inventering av
rödspov.
• Inventering genom boräkning på öarna Saltholmen och Kalvaholm i skärgården.
• Inventering av häckande storskarv i
skärgården och Ivösjön.
• Inventering av vår- och höstrastande
tranor.
• Inventering av anlagda våtmarker i bl
a Vinneådalen.
• Inventering av rastande kentska tärnor
i Äspet.
• Inventering av randlokaler för fältpiplärka.
Under året har en mängd fågelarter och
individer synts i vårt verksamhetsområde
som inneburit en omfattande årslista.
Svarthakad buskskvätta har häckat hos oss
för första gången. En lyckad häckning blev
det på Vittskövle fälad. Läs mer i Spoven
nr 3/2016.
Ett förstafynd för området finns från året;
dvärgsparv vid Äspet 13/11.
foto: Jan Linder

Dessa exkursioner går till den eller de lokaler som för dagen har mest att erbjuda
av fåglar inom vårt rapportområde.
En längre exkursion genomfördes mellan
28/3 och 1/4 till nedre Dalälvsområdet under ledning av Jan Linder.
Vinterfåglar längs ostkusten söktes 17/1,
vandring gjordes längs Skräbeån 28/2, tidiga vårtecken söktes 19/3, det spanades
vårfåglar på Håslövs ängar 28/3, Vannebergaholmen besöktes 16/4, vårfåglar letades på Näsby fält 24/4, de numera mycket fåtaliga orrarna på Fjällmossen söktes
30/4, fågeltornskampen utkämpades 7/5,
gökotta avhölls vid Hercules dammar
12/5, de norra delarna av Bromölla kommun besöktes 15/5, exkursionen gick till
Äskebjer och Drakamöllan 22/5, kvällsfåglar sågs och avlyssnades vid Hercules
29/5, storkarna i Viby märktes 4/6 och naturnatta genomfördes på Ekenabben 5/6.
Under juli blev det sedvanlig vadarspaning i Äspet vid tre olika tillfällen 10/7,
17/7 och 24/7, labbspaning gjordes vid Juleboda 10/9, Euro Birdwatch bjöds det på
vid två tillfällen; Håslövs ängar 1/10 och
Friseboda 2/10, det skådades höstfåglar på
Näsbyfält 9/10 och det blev fortsatt spaning vid Juleboda 16/10.
Exkursionsåret avslutades med den traditionella Annandagsvandringen, denna
gång till Ekenabben 26/12.
Fågelklubbens medlemmar guidar också
tillresta skådargrupper från andra delar av
landet liksom studiecirklar från andra studieorganisationer.
Inventeringar, räkningar m.m.
Fågelklubben genomför årligen ett antal
inventeringar och räkningar i egen regi. Vi
deltar självklart också i inventeringar och
övervakning som arrangerats av andra.

Dvärgsparv
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Precis som tidigare har det lokalskådats
med KriX, och under 2016 såg dessa preliminärt totalt 247 arter i kommunen.
För den som vill få ytterligare en källa till
information om fågelobservationer och
skådning i kommunen, samt se fina foton
tagna av lokala skådare, rekommenderas
ett besök på KriX hemsida:
www.microbirding.se - klicka dig vidare
till Kristianstads kommun.

•

Fågelskydd, skrivelser, publikationer
och andra aktiviteter
Genom skrivelser, möten och personliga
kontakter har klubben under 2016 agerat i
följande frågor:
• Deltagit i Studiefrämjandets årsmöte.
• Fortsatt som medlemmar i Lomföreningen och Örn 72 samt förnyat klubbens storkfadderskap, innehaft medlemskap i Tåkerns Fältstation.
• För 28:e året i rad arrangerat Fågelskådningens dag för allmänheten,
denna gång åter på Håslövs ängar 8/5.
• Genomfört Örndagen i Tosteberga
24/1.
• Tillsammans med andra ideella organisationer och Kristianstad kommun
påbörjat ett LONA-projekt kring ansvarsarter. Fågelklubben har fortsatt
med fältpiplärka som ansvarsart.
• Fortsatt fiskgjuseprojektet i Ivösjön.
Under 2016 med följande resultat: 8
lyckade häckningar med 14 ungar.
• Tillsammans med fågelstationen m
fl kontrollerat det ökade antalet örnhäckningarna i området.
• Genomfört möten och informationsutbyte inom den återupprättade vadargruppen med inriktning på strandängsvadarna i Vattenriket.
• Deltagit i Svensk Fågeltaxerings nationella sjöfågelinventeringen.
• Genomfört vinterfågelmatning i Kristianstad tätort.

•
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•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Lämnat önskemål och förslag på åtgärder kring ett antal besöksanläggningar/platser i Kristianstad kommun.
Haft skriftliga kontakter med Bromölla kommun angående genomförd
skyddsjakt på råka.
Kontaktat Kristianstad kommun angående vägutredning Hedentorp.
Haft kontakter med repr för Tiansgården i Bromölla angående kråkfåglar
och halm/vasstak.
Lämnat underlag till SkOF angående
kraftledningsdragning vid Tollarp.
Lämnat underlag till SkOF angående
sökt skyddsjakt på storskarv i Ivösjön
och Skräbeån.
Lämnat underlag till SkOF angående
ansökt äggprickning av vitkindad gås
i skärgården.
Tagit fram underlag till fågeltornslista
för SkOF.
Deltagit i möte på Everöds flygplats
angående fågelproblem och skrämselåtgärder på flygplatsen.
Bidragit med medel för hyra av skylift
i samband med storkmärkning.
Inskaffat mer informationsmaterial
och profilprylar till klubben.
Fortsatt att sälja Linda Niklassons m fl
populära vykort.
Polisanmält ett fynd av limstickor för
fångst av steglits vid Hercules. Även
kontakter med miljöåklagare, länsstyrelse m fl har gjorts i ärendet.
Yttrat oss om fortsatt vattenverksamhet, minikraftverk, i Vramsån.
Fortsatt projektet med göktyteholkar.
Sänt yttrande till länsstyrelsen angående förslag till förbättrande åtgärder
för häckfågelpopulationen i skärgården.
Inkommit med synpunkter till Det
Norske Veritas i samband med FSCrevision av Sveaskogs revirområde
Osby.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tagit fram förslag till stadgar att inrätta en jubileumsfond avsedd för studenter vid Kristianstad högskola.
Deltagit i möte med Biosfärsområdet
angående organisationen av tranverksamheten 2017.
Yttrat oss om utökat täkttillstånd för
bergtäkt i Önnestad och grustäkt i
Hörröd.
Yttrat oss om nya fågelbilder på våra
besöksplatser i Vattenriket.
Deltagit i möte om att bilda en föreningsallians i Bromölla kommun.
Sökt och erhållit medel ur landshövdingefonderna avsett för information
vid våra arrangemang.
Yttrat oss och samverkat med Skogstyrelsen och repr för markägare inför
avverkningar intill örnbon och andra
känsliga arter.
Lämnat kompletterade koordinater
till Skogsstyrelsen avseende örnhäckningar.
Lämnat ekonomiskt stöd till ”Livat i
holken”.
Röjt tärnlokal på Trueskär under hösten.
Deltagit i Skånska fågelskyddsmötet
tillsammans med andra skånska fågelklubbar.
Sammanställt och skickat årlig rapport
över tillståndet hos fågelfaunan i skärgården.
Delat ut medel ur Erik Schönbecks
donation till fortsatt ringmärkning på
Näsby fält.
Deltagit i konferens Biosfär 2016.
Varit medlemmar i Skräbeåns vattenråd.
Varit medlemmar i Helgeåns vattenråd.
Deltagit i Vattenrikets trangrupp och
genomfört regelbundna tranräkningar
vid Pulken under den period då tranorna rastar i vårt område.

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Varit medlemmar i Svenska Trangruppen.
Genomfört ”Trankvällar” i samband
med tranräkningarna och dessutom
informerat allmänheten, totalt vid ett
30-tal tillfällen.
Deltagit i möten med Samrådsgruppen
för biosfärsområde Kristianstads Vattenrike.
Deltagit i Ivösjökommitténs möten.
Fortsatt att presentera klubbens verksamhet på hemsidan under den kända
adressen www.spoven.com med Patrick Tollgren Lazarov som webbmaster.
Fågelklubben har fortsatt funnits med
på Facebook. Verksamheten där utvecklas.
Varit medlemmar i stödföreningen
Vattenrikets vänner.
Samarbetat med SkOF och SkNF i
Storkprojektet och varit faddrar för ett
storkpar.
Sammanställt årsrapporten för 2015.
Deltagit i arbetet kring grågåsförvaltningen.

Den utåtriktade verksamheten för såväl
medlemmar som allmänheten har under
året varit intensiv inte minst genom den
allt mer utökade informationen till allmänheten i samband med de vårrastande
tranorna i Pulken.
En händelse som gett upphov till mycket
arbete under andra halvåret har varit fallet med limstickorna vid Hercules. Då inte
minst polisens tillkortakommande att utreda brottet.
Styrelsen har beslutat tilldela Petra Svensson fågelklubbens årliga pris med följande
motivering; för utmärkt och engagerat
stöd till fågelklubben under många år.
För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb

Nils Waldemarsson ordförande
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Nedre Helgeåns fågelstation 2015
Under året har fågelstationen drivit eller
deltagit i följande projekt:
• Inventering, ringmärkning och uppföljning av kustlevande tärnor. Under
pågående arbete med de kentska tärnorna påträffades 2 par svarthuvade
måsar som häckade i skydd av tärnkolonin. Båda paren fick ut 2 ungar vardera som både ringmärktes och fick
avläsningsbara färgringar på benen.
Båda paren häckade i Blekinge men
återetablerar sig tärnorna i Landöskärgården följer kanske de rara måsarna
efter…
• Pärl- och sparvuggleprojektet. Vi har
satt upp några fler holkar, lagat trasiga, flyttat några och kontrollerat de ca
70 uggleholkar som sitter uppe i norra
delen av Kristianstad kommun. Under
året har förekomsten av småugglor varit väldigt sparsam i vårt område och
inga ugglor påbörjade någon häckning
i våra holkar.
• Inventerat och kontrollerat häckningsresultatet för områdets häckande örnar. Under 2016 noterades minst 6 par
havsörn och 3 par kungsörn i permanenta revir. För havsörnarnas del blev
det 6 lyckade häckningar med 7-9
flygga ungar. Det nyupptäckta kungsörnsparet avbröt häckningen av okänd
anledning. De två andra väletablerade
paren fick ut varsin unge.
• Stationen har hjälpt projekt berguv
med ringmärkning av boungar och
ungar som släppts fria.
• Samarbetat med flyttfågelforskare vid
Lunds universitet/Högskolan i Kristianstad när det gäller applicering av
ljusloggar på tärnor (svart-, fisk-, silver- och kentsk tärna.
• Projekt Svarttärna fortsatte under året
med inventering och uppföljning av
häckningsresultat. Årets resultat var
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•

nästan identiskt med 2015. Totalt påträffades 16-17 par på 3 olika lokaler
i Vattenriket. Häckningsresultatet blev
uselt då endast 2-3 ungar blev flygfärdiga.
Fågelstationen är artväktare för ängshök. För ängshökens del så kartläggs
områdets häckande par och häckningsresultatet följs upp. För andra
året i rad sågs 1 par vid upprepade tillfällen tidigt under häckningssäsongen
i lämplig biotop, men inga senare
observationer finns som tyder på en
lyckad häckning.

Ringmärkning
Under 2016 ringmärktes 969 fåglar av
16 olika arter vilket är betydligt bättre än
fjolåret. Förklaringen beror nästan uteslutande på de fantastiskt fina märksiffrorna
för kentsk tärna. Hela 450 ex märktes, 439
boungar och 11 vuxna fåglar.
Annars stod i vanlig ordning ringmärkningen av boungar i holkar i skogsområdena norr om Vånga för den största delen av den totala ringmärkningen. Totalt
märktes under året 459 st. Vanligast var
svartvit flugsnappare (218), talgoxe (115)
och blåmes (64).
Inom ramen för flyttfågelstudier vid Lunds
universitet ringmärktes följande arter:
brun kärrhök 14 och törnskata 18.
Det årliga arbetet med våra svarttärnor
resulterade i 11 ringmärkta och några fick
även en ljuslogger.
12 berguvar försågs med ring, 9 st uppfödda inom projekt berguv som släpper årets
ungar fria på lämpliga häcklokaler och 3
ungar från en häckning i det fria.
Kontroller och återfynd
Endast 12 återfynd/kontroller kom in under 2016, vilket är dubbelt så många som
2015 men fortfarande ett ganska lågt antal.

Återfynden och kontrollerna domineras
stort av tärnor knutna till de olika loggerprojekten. Kentsk tärna står för 7 fynd.
Extra roligt blir det när man får flera kontroller av samma individ. En pullmärkt
unge märkt 2008 utanför Tosteberga kontrollerades 4 år senare under sept i Italien
och hösten efter det sågs den i Danmark.
Ytterligare 2 år senare, i okt 2015, sågs
den utanför södra Spanien.
En tre år gammal kentsk tärna kontrollerades på födelseplatsen på Falkaholmen
utanför Sölvesborg. Redan 2 månader
efter märkningen kontrollerades en unge
på Jylland, troligen redan på väg söderut
mot övervintringsplatserna. Två utländska
kontroller gjordes. En fågel märkt som
bounge i Polen 2009 kontrollerades som
häckande på Falkaholmen 7 år senare.
En riktig gamling var den belgiska fågel
som kontrollerades 13 år efter märktillfället. Tärnan var minst 3 år gammal när den
märktes vilket gör att den var minst 16 år
när den kontrollerades.
Även fisktärnor rör på sig en hel del. En
bounge märkt på Hallands väderö kontrollerades på Gruarna 10 år senare.
Två svarttärnor kontrollerades under
häckningstid i Krankesjön. En märkt under höststräck i aug i Holland och den andra som 10-åring också den märkt under
sydsträck i sept i Holland.
Två döda berguvar har rapporterats. En
unge hann inte lämna födelseplatsen utan
dog under sensommaren. Den andra berguven märktes också som bounge i kommunen och blev påkörd i Halland 11 år
senare under hösten. Fågeln hade säkert
utvandrat som ungfågel och häckade säkert i Halland sedan många år.
Nedre Helgeåns fågelstation / Greger &
Göran Flyckt och Patrik Olofsson

Föreningstidskriften SPOVEN, webbsidan och Sociala medier 2016
Tidsskriften SPOVEN
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Fågelklubb. Tidskriften är ett av klubbens
redskap för att kommunicera med sina
medlemmar. Under året har SPOVEN
kommit ut med 4 nummer, sammanlagt
224 sidor. Alla fullbetalande medlemmar
och ungdomsmedlemmar får tidskriften
utan extra kostnad. Tidskriftens finns från
och med i år att läsa i sin helhet på fågelklubbens hemsida och publiceras 2 månader efter den kommit ut till medlemmarna.
Redaktionen har haft ett planeringsmöte
inför varje nummer och består av följande
personer: Patrick Tollgren Lazarov (sammankallande), Jan Linder (Ansvarig utgivare SPOVEN), Ulrika Tollgren (ansvarig utgivare hemsidan), Emil Andersson
Fristedt, Lars Göte Nilsson. Sven Birkedal
(bildredaktör), Nils Waldemarsson (representant för styrelsen)
Liksom tidigare år har SPOVEN utbytesprenumeration med ett antal andra föreningar/institutioner, nämligen:
• Östergötlands läns Ornitologiska Förening
• Göingebygdens Biologiska Förening
• Göteborgs Ornitologiska Förening
• Kullabygdens Ornitologiska Förening
• Närkes Ornitologiska Förening
• Norsk Ornitologisk Forening
• Rosenlunds Ornitologiska Klubb i
Jönköping
• Tåkerns fältstation
• Varbergs Ornitologiska Förening
• Västblekinges Ornitologiska Förening
• Värmlands Ornitologiska Förening
• Naturum, Vattenriket
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Hemsidan www.spoven.com
Vår hemsida administreras och uppdateras
av Patrick Tollgren Lazarov och ansvarig
utgivare är Ulrika Tollgren. På sidan finns
information om klubbens verksamhet och
kontaktuppgifter till de aktiva. Klubbens
program publiceras fortlöpande här hittar
man information om eventuella ändringar
i programmet. Även inskickade exkursionsreferat och aktuella inventeringssiffror från t ex gåsräkningarna finns publicerade här. Hemsidan innehåller även gamla
nummer av Spoven som går att ladda ner
som PDF.
Under 2016 avvecklade vi NSF Obsbok då
den användes sporadiskt och utsattes för
reklamspam.
Sociala medier
Vi har en föreningssida och en gruppsida
på Facebook. Föreningssidan är mer formell och här publicerar vi nyheter och program med fågelklubben som avsändare.
Gruppsidan är mer informell och alla publiceringar sker av enskilda personer. Här
publiceras förutom nyheter och program
även obsar, tips och andra saker.

Föreningssida:
www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb
Gruppsida:
www.facebook.com/
groups/328750133869867
Föreningssidan har 5 administratörer: Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren,
Thomas Lindblad, Evert Valfridsson och
Anette Strand.
Gruppsidan har 8 administratörer: Patrick
Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Hans
Cronert, Jan Linder, Evert Valfridsson,
Thomas Lindblad, Anette Strand och Barbro Ahlner.
Eftersom inlägg i grupper visas på medlemmars tidslinje så är det mer aktiviteter
i gruppen än på föreningssidan. Gruppen
har idag 200 medlemmar (en ökning med
45 personer under 2016).
För Spovenredaktionen och IT-kommittén Patrick Tollgren Lazarov

Styrelsen
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Fågelskådningens Dag
på Håslövs ängar
Söndagen den 7 maj
kl 07.00 - 12.00

Fågelklubben är på plats på parkeringen och längs
gångstigen och hjälper till att lotsa besökarna genom
förmiddagens fågelupplevelser.
Tipsrunda med fina priser!
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
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Ett samarbete mellan fyra föreningar:
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Säljes / Bortskänkes
Magnus Persson, hallonodlare i Allarp, hade ett brinnande naturintresse och fåglarna
månade han särskilt om. Han höll sig mest till Nordostskåne och Västblekinge, varför det känns naturligt att i första hand erbjuda en del av vad han efterlämnade till
skådare i denna del av Sverige.
En kikare Zeiss Victory SF 10x42, nypris 23.000:-, aldrig använd, säljes för 11.500:Kontakta Jan på email: janH5@hotmail.se
Fågeltidskrifter, både hela årgångar och lösa nummer från åren 1980-2015, Vår
Fågelvärld, Anser, Spoven och Fåglar i Blekinge, samt en del årgångar av Fågelåret
och Fåglar i Skåne, bortskänkes.
Kontakta Hakon email: kampepersson@hotmail.com
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Läsarnas bilder

foto: Stig Sturesson

Vill du bidra med bilder så kan du maila in bilder till redaktionen eller publicera den på
vår Facebooksida så finns det chans att den kommer med i Spoven.
OBS! Ni får endast skicka in bilder som ni själv har tagit och som ni har rättigheter till.

foto: Sixten Rimheden

Tajgablåstjärt

Röd glada
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foto: Håkan Carlander
foto: Gith Hanzon

Blåmes

Årets första stare
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Örndagen 22 januari
Av Nils Waldemarsson

foto: Linda Niklasson

Örndagen genomfördes för fjortonde gången enligt sedvanlig tradition. Dvs utlagd örnmat, information från Lars Jarnemo och Christer Neideman, medlemmar
med tubkikare, informationsmaterial och korvgrillarna från Tosteberga byalag.

Besökarna lyssnar när Lars Jarnemo talar om örnmatningen.

Det uppstod viss oro dagen före då det
rådde kompakt dimma hela dagen. Det
var nästan så att vi som i skymningen la ut
örnmaten, mer än 80 kg lungor och strupar, hade svårt att känna igen landskapet
när vi trevade oss fram vid Lyckeboda.
Men morgonen efter så hade faktiskt dimman försvunnit när jag kom ut till Tosteberga bodar. Efterhand så började också
besökarna anlända, såväl de mänskliga
som örnarna ute vid åteln. Vi som informerade kunde meddela det uppmuntrande
antalet häckade havsörnspar i landet 2016,
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numera mer än 700 par. Uppgången är
formidabel sen början på 1970-talet då
familjen Jarnemo och Christer Neideman
började stödutfodringen av den då starkt
hotade arten. En verkligt praktexempel på
ett lyckat projekt.
Om informationen kring havsörnarna
känns mycket positivt kan vi tyvärr inte
säga detsamma om kungsörnen. Den lilla
skånska populationen kunde under 2016
endast producera 4 ungar på lika många
lyckade häckningar, därav hälften i Kristianstad kommun. Även på riksnivå är

foto: Ulrika Tollgren

Fyra besökare visar stolt upp resterna av en svan som de hittade vid strandkanten.

resultatet inte tillfredsställande då endast
cirka 40 % av de besatta reviren förmådde
få ut flygg avkomma. Här finns fortfarande stora problem med illegal förföljelse,
trafikdöd, blyförgiftning, död genom kortslutning i elledningar och stolpar m. m.
Nu ses normalt inte kungsörn vid åteln,
inte denna gång heller. Däremot kunde
cirka 15 havsörnar ses från Tosteberga vid
ett och samma tillfälle. Dock kunde An-

ders Jarnemo som bemannade observationskojan notera minst 20 olika individer
under fm. Jag uppfattar att de minst 200
besökarna under dagen uppskattade såväl
de örnar de såg som den information som
klubbens medlemmar tillsammans lämnade och inte minst den fina service som
byalaget med korv, kaffe och bakverk stod
för.

Nils Waldemarsson
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Örnräkning 7 januari 2017
av Nils Waldemarsson

foto: Anders Jarnemo

Vi fick en något annorlunda fördelning av havsörnarna än vanligt vid årets örnräkning. Antalet var dessutom lite lägre än under de senaste åren. Detta kan troligen tillskivas en del väderleksomständigheter som snöbyar under fm och isläget
i sjöarna.

Två havsörnar vid matningen.

Väderleksförhållandena före och under
örnräkningen brukar vara en viktig utgångspunkt för resultatet. December 2016
hade varit en rekordmild månad. Efter nyår
slog väderleken om och det blev nordliga
vindar och åtskilliga minusgrader. Dock
inget snötäcke. Däremot ett oväntat högvatten i havet. Detta gav vissa bekymmer
när familjen Jarnemo skulle bära ut örnmat till åtelplatsen. Inte vattnet, men väl
ojämn isläggning som uppstått i kylan. På
räkningsdagen steg temperaturen och efter
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hand kom det en del snöbyar som ställde
till det med sikten ibland. Detta påverkade
både örnar och räknare. Vissa observatörer
kammade noll medan andra upplevde rejält med örnar på sina observationsplatser.
Som vanligt var räkningen indelad i cirka
25 olika områden. Dessa bevakades från
gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder, där så är möjligt, flygriktningar och
klockslag noterades. Som vanligt satt Anders Jarnemo i kojan vid åtelplatsen. Tack

Åldersfödelning av örnar vid matningen:
Ålder

Omärkta ( > )

Märkta

Omärkta + märkta

1 vinter

5

1

6

2 vinter

6

3

9

3 vinter

3

4 vinter
5 vinter

3
1

1

6 vinter (= adult)

1
3

Adult

1

Total

16

vare kylan som varit var det inga problem
att födan för örnarna, strupar och lungor,
skulle töa. Snarare tvärtom.
Havsörn
Fördelningen av havsörnarna svarade denna gång inte upp mot ”normalbilden”. Det
var ganska örnfattigt i de norra delarna
av området. Anledningen är troligen att
sjöarna, förutom delar av Ivösjön, hunnit
frysa till i kylan. Därmed drar gäss och
änder bort och det finns betydligt mindre
föda för örnarna. Men det fanns tydligen
byte på Hammarsjön även om den var isbelagd. Här rörde sig mycket havsörn som
uppenbarligen ägnade sig åt gåsjakt. Söder
om Hammarsjön utövar en åtel numera en
avsevärd dragningskraft på havsörnarna,
därav antalet. Vid Gummastorpasjön däremot var det en pågående jakt som nog
störde både observatörerna och örnarna en
del.
Observationerna vid åteln ute vid kusten
var som vanligt centrala, Men denna gång
var örnarna tämligen nödbedda under fm.
Endast 6 individer kunde identifieras då.
Men framåt em tog det hela sig och vid
15:30 tiden så fanns hela 17 havsörnar på
plats vid maten. Eftersom några av dessa

1
3
1

8

24

då kan ha observerats i andra områden under fm kan antalet inte användas i själva
sammanställningen för örnräkningen Men
tabellen ovan redovisar de observationer
Anders Jarnemo gjorde under hela dagen.
Åldersfördelningen visar som vanligt på
en överväldigande majoritet av yngre eller
åldersobestämda fåglar. Det antas vanligen att huvuddelen av de adulta utgörs av
våra egna revirhållande örnar. Men liksom
de senaste åren fanns någon mer adult örn
än som motsvarar antalet häckande par i
området. Liksom vid tidigare räkningar
kommer dessa inte från vårt område.
Genom bevakningen så har vi kunnat få
en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed
undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet observerade havsörnar understiger 2015 års
rekordantal med drygt 20 individer. Men
detta speglar inte en nedgång i vare sig antalet övervintrande örnar eller beståndet i
övrigt. Detta får tillskrivas rådande väderleksomständigheter. Under snöfallet under
fm föredrog säkert en del av örnarna att
sitta stilla.
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Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2017-01-07:
Lokal

Antal

Adult

Yngre/ob.ålder

Kusten, ink Tr.Ljungby mosse

16-17

3

13-14

Ivösjön

2

0

2

Oppmannasjön/Råbelövsjön

2

1

1

Odersberga/Gummastorpasjön

6

2

4

Araslövssjön/Isternäset

3

2

1

Hammarsjön
Söder om Hammarsjön
Total

11-13

4

7-9

15

1-2

13-14

55-58

13-14

41-43
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kungsörn
4 kungsörnar sågs i de södra delarna av
Kristianstad kommun. Av dess var 3 adulta
och den fjärde en 2K-fågel. Som vanligt
varierar antalet observerade kungsörnar
då den är betydligt svårare än havsörn att
inventera. I fjol sågs t ex 7 olika individer.
Men då sågs kungsörn även i de norra delarna av räkningsområdet.
Våra två kända häckningar i kommunen
producerade under 2016 varsin unge. Detta
är precis halva antalet av de flygga kungsörnsungarna från de skånska häckningarna
under året. Det skånska kungsörnsbeståndet för tyvärr en allt mer tynande tillvaro.
Så våra kungsörnar är oerhört viktiga för
den lilla skånska stammens fortlevnad.
Övrigt
Särskilt glada blev de två observatörer
som bevakade norra Hammarsjön. På isen,
först vid Kvinneholme och därefter utanför Ekenabben, kom 4 uttrar springande
mot mer öppet vatten. Troligen en hona
med sina tre ungar. Mycket trevligt inslag
i örnräkningen.

Kungsörn.

Tack
Det var lite olika betingelser för alla de
tåliga örnräknarna. Siktförhållandena var
stundtals inte de bästa. Vissa såg inga örnar alls medan andra såg örnar nästan hela
tiden. Men negativa rapporter är minst lika
viktiga. Inte minst för att avgöra hur och
om örnarna rör sig i området. Tack alla för
insatsen och på återseende vid nästa års
örnräkning!

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

Mars
Sön 5 mar 		Linnérundan nr 215
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum – sedan ger sig Evert Valfridsson ut för
en förmiddag bland fåglarna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 11 mar		Gåsräkning
Fågelklubbens flitiga gåsinventerare avslutar säsongen. Hur märks det att våren är i antågende?
Finns det t.ex. några sädgäss kvar på våra breddgrader?

Lör 11 mar		Tranorna i Vattenriket
Naturums hörsal kl. 14. Patrik Olofsson visar bilder och berättar om tranorna i Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 15 mar		Linnérundan i tranförväntan
Vi är mitt i mars och hoppas att våren är i antågande! Kl. 09.00 ger sig Evert iväg från parkeringen
vid naturum Vattenriket för en förmiddags fågelskådande i detta tätortsnära område av Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike – kanske kan vi också få höra några härliga trumpetsignaler från årets
första tranflockar! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson Evert Valfridsson.

Ons 15 mar		Första tranorna i Pulken?!
Kanske kan vi så här dags räkna in de första tranorna, som tänker rasta i Pulken! Mellan kl. 15
och skymningen är i så fall klubbens tranguidning på plats i fågeltornet och gör en liten mjukstart
inför vad som komma ska den närmsta månaden! Kom och känn lite av transuget som förmedlas!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 17 mar - ons 19 apr Tranorna i Pulken
Vi hoppas att årets första flyttande tranorna börjar flyga in för att rasta och övernatta i Pulken. Det
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innebär i så fall att klubbens tranguidning dagligen är på plats mellan kl. 15 och skymningen den
närmaste månaden! Kom och hjälp till med försäljningen av tranpins och vykort - eller kom med
din tubkikare och dela med Dig till besökarna, som kanske får vara med om ett härligt och nära
förstagångsmöte med tranorna genom okularet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 18 mar		Tranornas B & B till glädje för alla
Vi ansluter till denna aktivitet på naturum Vattenriket, där naturvårdssamordnare Hans Cronert
berättar om trangruppens arbete med att mata tranorna på ett fält vid fågeltornet i Pulken - i hörsalen naturum kl. 14.00.

Sön 19 mar		Vi letar vårtecken med Hans

Tranor vid Pulken, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tillsammans med Hans Cronert letar vi tidiga vårtecken den här förmiddagen. Samling på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 och sedan hänger vi på Hans till någon trevlig lokal i vår
närhet. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med
Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 22 mar		Linnérundan
Vårdagjämningen är passerad med ett par dagar och kanske kan vi notera de första vårtecknen
för året längs Linnérundan! Kl. 09.00 ger sig Evert iväg från parkeringen vid naturum Vattenriket
och ca 4 timmar senare vet vi hur det ser ut på fågelfronten. Ta med kikaren, om du har, och glöm
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 25 mars		Våffeldag i Kåseberga
Kl. 05.30 väntar Ulrika Tollgren på parkeringen vid naturum Vattenriket för att ta med ett
antal hugade skådare till Kåseberga (mellanlandning på samåkningsparkeringen i Olseröd kl. 06.00). Målet är självfallet vårsträcket förbi sydöstra Skåne med vad detta har att
bjuda. Förhoppningsvis också kornsparvarna i området. Ordentlig matsäck lär behövas!
Mycket stillastående kräver hyfsat varma kläder! Kontaktperson: Ulrika Tollgren.
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Ons 29 mar		Linnérundan
Samling senast kl. 08.00 på parkeringen vid naturum, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

April
Sön 2 apr		Tranbussen till Pulken
Ta bussen till Pulken och tranorna! Avgång kl. 14 från naturums parkering. Åter i Kristianstad ca
kl. 17. Biljetter 100 kr. I priset ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Ta med varma
kläder och kikare. Samarrangemang Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och
Studiefrämjandet.

Ons 5 apr		Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 8 apr		Blekingeskådning
Wambåsa våtmark och Lindö Udde är målen för vår tur i österled den här dagen. Förhoppningen
är sträckande sjöfåglar vid Lindö och bl.a. rastande återvändare vid Wambåsa! Vi samlas och
reser från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 07.00 och räknar med att vara tillbaks tidig
eftermiddag. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förstärkt förmiddagsfika! Vi gör detta
tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 14 apr		Långfredag på Linnérundan nr 220
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert för 220:e gången väntar att ge sig
ut bland fåglarna längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Påsken 14 - 17 apr

Transkådningen avslutas

Vi hoppas, att vi haft många tranor, som rastat och övernattat i Pulken den här våren. Annandag
påsk avslutas klubbens tranguidning som senaste månaden dagligen varit på plats mellan kl. 15
och skymningen. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Mån 17 apr		Annandag påsk på Håslövs ängar
Samling parkeringen på Håslövs ängar kl. 08.00 och följ med Evert Valfridsson ut bland vårfåglarna här. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 19 apr		Linnérundan med våraningar
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut bland vårfåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 22 apr		Vårfåglar med Greger

Sävsångare, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tillsammans med Greger Flyckt fågelskådar vi någonstans i våra hemmamarker. Det aktuella
fågelläget avgör målet. Samling senast k. 07.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket och sedan
hänger vi på Greger! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta
tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 22 apr

Den egoistiska rödhaken och andra trädgårdsfåglar

Fågelskådaren Erik Hirschfeld berättar och visar bilder om våra vanligaste trädgårdsfåglar. Han
förklarar varför det inte är samma rödhake som du sett i din trädgård i över 20 år, hur koltrasten
vandrade in i villakvarteren från skogen och vad uppvärmningen med de tidiga vårarna gjort för
våra trädgårdsfåglar. Erik Hirschfeld bor i Malmö och är författare till bl. a böckerna “Fåglarnas
Malmö”, “Svirre flyger till stan” och “The World’s Rarest Birds”. Kom till detta arrangemang
med naturum Vattenriket i hörsalen som startar kl. 14.00! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 23 apr		Orrarna på Fjällmossen
Ytterligare en tuff utmaning – ska vi lyckas se och/eller höra några orrar på Fjällmossen uppe på
Linderödsåsen längst i sydväst i Kristianstads kommun? Tillsammans med Evert Valfridsson ger
vi oss ut till fågeltornet och ser om det fortfarande är möjligt att uppleva några rester av en fågelart i drastisk tillbakagång. Vi samlas på parkeringen vid Fjällmossen (från Brännestadshållet)
senast kl. 05.00 för ca 1500 meters promenad ut till tornet. Ta med kikaren, om du har, och glöm
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen
i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 26 apr		Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 29 apr		Bäckaskogsskådning
Tillsammans med Ulrika letar vi fåglar kring Bäckaskogs slott mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Samling vid naturum kl. 07.00 – parkeringen vid slottet kl. 07.30. Ta med kikaren, om
du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.
Kontaktperson. Ulrika Tollgren.

Maj

Mån 1 maj		1:a maj på Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut på en traditionell skådartur bland fåglarna längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har och glöm inte lite
förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 3 maj		Vår på Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 6 maj		Fågeltornskamp
Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer
även i år fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många fågelarter kan
vi härifrån hitta under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika svenska och finska
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron,
som är på plats, desto fler fåglar hittar vi!
Förra året hamnade vi på en delad 15:e plats med 77 arter! 2015 fick vi ihop 80 arter och hamnade på
delad 20:e plats av 60-talet deltagande lag i Sverige Bästa tornet 2016 fanns (som vanligt) i Finland
med 110 arter (faktiskt 17 torn i vårt östra grannland, som såg fler än 100 arter!) – bästa svenska var
två torn som bägge kryssade 103 arter: Leonardsberg i Östergötland och Larsson våtmark i Halland!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 7 maj		Fågelskådningens dag Håslövs ängar
I år är det 29 år sedan klubben för första gången genomförde Fågelskådnings Dag på Håslövs
ängar. Vi satsar i år på samma mål för vårt bidrag i denna riksomfattande satsning att försöka
nå nya grupper av fågelintresserade. Mellan kl. 07 – 12 finns medlemmar från klubben på plats
längs gångstigen här ute och hjälper till att lotsa besökarna genom förmiddagens fågelupplevelser. Såväl redan inbitna skådare som alla, som vill prova på något nytt, är alltså mycket välkomna!
Spoven       39

Tipsrunda med fina priser! Sprid ut det här bland vänner och bekanta! Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 10 maj		Linnérundan

Ung rödhake. foto: Patrick Tollgren Lazarov

Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 07.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 13 maj		Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 07.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 maj		Vårfåglar på Näsby fält
Emil Andersson Fristedt följer upp exkursionen från i höstas med en ny tur till Näsby fält och
letar efter de flyttfåglar, som nu återvänt eller passerar på väg norrut. Vi samlas kl. 08.00 på
parkeringen vid Norra Lingenäset och sedan tar Emil oss under förmiddagen runt i det här reservatsområdet mellan Araslövssjön och de nordvästra delarna av Kristianstad. Ta med kikaren, om
du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 20 maj		Egesideområdet
Tillsammans med Nils Waldemarsson gör vi ett morgontidigt besök i Egesideområdet den här
förmiddagen. Vissa förhoppningar ska vi väl kunna ställa när det gäller ”utfallet på fågelbörsen”:
varför inte rosenfink och flodsångare?
Samling med möjligheter till samåkning kl. 06.00 från parkeringen vid naturum eller kl. 06.30 på Ängagårdsvägen, som nås från Egesidevägen mellan Vittskövle och Sjögård/Härnestadsbron. Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 21 maj		Biologiska mångfaldens dag på Linnérundan
Följ med Evert ut längs Linerundan och uppmärksamma att det är den biologiska mångfaldens dag. Samling kl. 07.00 parkeringen vid naturum. Ta med kikaren, om du har, och
glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 25 maj		Kristi Himmelsfärdsdag på Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 07.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 31 maj		Linnérundan
Samling parkeringen naturum Vattenriket kl. 07.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Juni

Lör 3 jun		Vi märker storkungar
Det är på nytt dags att se hur resultatet för de båda frilevande storkparen i Viby ser ut. Vi samlas vid gårdsbutiken i Viby på pingstafton kl. 13.00 och lyssnar till information kring den vita
storken och hur arbetet inom ramen för det skånska storkprojektet går. Även representanter för
Storkens Vänner finns på plats! Och så får vi se hur det går till, när årets ungar får sina ringar –
så att det går att identifiera fåglarna i framtiden. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med
Storkprojektet, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tis 6 jun		Nationaldagen på Linnérundan
Även i år är Evert på plats kl. 08.00 på p-platsen vid naturum för en traditionsenlig fågelskådartur
på vår nationaldag. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 11 jun		Linnérundan
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00, där Evert väntar att ge sig ut bland fåglarna
längs Linnérundan! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 17 jun		Rundar av ett halvår längs Linnérundan
Samling parkeringen vid naturum kl. 08.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Linnérundan och
därmed avsluta turerna bland fåglar i Vattenriket under första halvåret i år. Ta med kikaren, om
du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 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

Vi finns på Facebook!
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NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf
Jan Linder v ordf 		
Josefin Svensson sekr
Jan-Åke Nilsson kassör
Ulrika Tollgren 		
Greger Flyckt 		
Linda Niklasson 		

SPOVEN-redaktionen
0456-281 22
0725-882 051
0708-226 589
0708-42 19 28
0738-083 773
044-12 16 99
0456-297 90

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

Lars Göte Nilsson					 0706-341 113
info@birdwave.se
Sven Birkedal (bildredaktör)			 044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com

Representanter SkOF:s Forsknings-

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad
044-12 16 99
044-23 52 21
044-24 26 11

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)
Ulrika Tollgren 		

Emil Andersson Fristedt 				 0704-406 656
emilande@gmail.com

och Fågelskyddskommitté
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Göran Flyckt 		

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

044-32 30 45
0738-083 773

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

Katastrofhjälp Fågel och Vilt

http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Kommunornitolog i Kristianstads
kommun
Nils Waldemarsson
Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor
på Kristianstadsslätten)
Nils Waldemarsson

Medlemsavgift per år
Fullbetalande
Familjemedlem
Ungdomsmedlem

Plusgiro 164 24-4

125:25:25:- (upp till 25 år)
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