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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 eller via Swish 123 225 16 27 
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!
Det går bra för havsörnarna i Sverige. Från 
0 till cirka 40 revir i Skåne bara under det 
innevarande millenniet.

Men i vintras uppstod bekymmer. Efter 
ett första fall med en aggressiv typ av 
fågelinfluensa (H5N6) i Blekinge så hittades 
flera döda havsörnar hos oss. Bland annat 
4 individer vid Oppmannasjön. Analyser 
från SVA visade på fågelinfluensa. Denna 
influensatyp hittades även hos döda havsörnar 
både vid Smålandskusten och i Danmark. Ett 
betydande mörkertal kan befaras då långt ifrån 
alla kadaver hittas.

Gemensamt för fynden är, förutom att mjälten 
är svårt angripen, att det enbart drabbat yngre 
fåglar. Källan för influensan är förmodligen 
spridning genom flyttande andfåglar från sydost. Hur spridningsvägarna sen gått lokalt 
finns inga säkra antagande om. 

Det var därför med viss oro våra örnbevakare under häckningssäsongen kontrollerade 
våra kända häckningar och sökte nya bofynd. Men läget var normalt. Antalet hittade 
häckande par och antalet ungar i bona var i paritet med de senaste goda åren. 6 par och 
8 ungar i vårt rapportområde. Detta bekräftade således bilden av att enbart yngre fåglar 
hade drabbats av influensan med dödlig utgång. Varför det är så vet vi inte. Men om 
epidemin fortsätter kommande säsonger kommer naturligtvis populationen påverkas.

Nu när nästa övervintringssäsong står för dörren uppmanar jag alla att så snart någon 
iakttagelse av död, sjuk eller onormalt beteende hos havsörn noteras, kontakta då någon 
av klubbens funktionärer.

 

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Penguin Bloom är en flöjtkråka – en tätting 
som ser ut som en blandning mellan en 
kråka och en skata. Den har en mycket 
varierad och vacker sång. Flöjtkråkan hör 
hemma på södra halvklotet. 
PB är en unge som hittas av familjen 
Bloom när den fallit ner från boet och ska-
dat sig. De bestämmer sig för att ta hand 
om fågeln och försöka hjälpa den att bli 
frisk. Strax innan har mamman i familjen 
under en semesterresa ramlat ner från ett 
tak och blivit förlamad från bröstet och 
ner. Hon har varit en mycket aktiv kvinna 
och blir djupt deprimerad av att inte kunna 
röra sig. 
Flöjtkråkan tillfrisknar, men stannar kvar i 
familjens närhet i två år. Under den tiden 
kommer mamman igenom sin kris delvis 
med hjälp av PB. Hon börjar träna för ett 
nytt liv i rullstol och upptäcker att kajak-
paddling är perfekt för henne. Nu tävlar 
hon för Australien i mästerskap. 
Historier om flöjkråkor är inte ovanliga i 
Australien. Den finns i människors närhet 
och är en intelligent, charmig och stundom 
lite vresig fågel. 

Berättelsen om de båda sjuklingarnas re-
habilitering har skrivits av B T Greive. Det 
är en gripande historia. På varje uppslag 
finns foton tagna av pappan, som är pro-
fessionell fotograf. Fina bilder där kråkan 
har huvudrollen ofta i samspråk med nå-
gon av pojkarna Bloom. 

En filmatisering av boken är på gång. 

Inget öga kommer att vara torrt i biosa-
longen när den visas.

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Penguin Bloom -  
en udda liten fågel som räddade en familj
av Cameron Bloom & Bradley Trevor Greive
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Bökestad

Jag började sätta upp fågelholkar runt Bö-
kestad i början av 1980-talet. Ringmärk-
ningen kom igång 1997 och då var antalet 
holkar ganska blygsamt, runt 40 stycken. 
Under årens lopp har antalet ökat och är nu 
uppe i 200 st. Holkarna sitter i blandskog 
runt Bökestad och i EKO-park Raslången, 
ibland längs skogsvägar, i serier om ca 20-
25 st.

Eftersom häckningstiden för mesar och 
svartvit flugsnappare skiljer ca tre veckor 
måste holkarna besökas 3-4 gånger under 
häckningssäsongen.

Under årets märkning konstaterade jag att 
jag nu hade satt ring på 10 000 fågelungar. 
En stor summa för mig, men ack så liten 
jämfört med Erik Schönbecks 121 000 
ringmärkta fåglar.

Maltesholm

Skogarna runt Maltesholm upplevs ganska 
ofta som tråkiga med raka skogsvägar ge-

nom granskog, men om man går av vägar-
na och följer någon av de små bäckar som 
finns här så kan man träffa på fina miljöer 
med riktigt gammal ek och bokskog. En 
del av dessa har förmodligen varit skogs-
betesmark. Det var på sådana ställen som 
Erik S hängde upp sina träcementholkar, 
förmodligen runt 200 stycken. Där ring-
märkte han i många år. Jag har med hjälp 
av en gammal karta, där holkrundorna 
grovt var markerade, letat holkar. Det har 
varit spännande. När en holk hittades i 
ett område, fick jag fundera hur han hade 
tänkt. Var har han gått? När andra och 
tredje holken syntes, fanns en ungefärlig 
riktning. Ofta följdes en liten bäck eller 
skogskant. Avståndet mellan holkarna vi-
sade sig efter ett tag och när jag tänkte att 
här borde det hänga en holk så undersök-

Rapport - 
Holkmärkning i Bökestad och 
Maltesholm 2017  

Bökestad 2017

Göran vid en av holkarna i norra delen av 
Kristianstad
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tes marken runt träden extra noga. På det 
viset har många nedfallna holkar hittats 
och hängts upp igen. Förmodligen är de 
uppsatta i slutet av 70-talet och de är fort-
farande i bra skick. Trots att jag gått de här 
rundorna ett antal gånger nu så upptäcks 
ganska ofta nya holkar.

Jag har nu hittat 80 stycken som sitter i 
fem rundor. I år märktes 30 kullar. Man 
borde kunna förvänta sig mer men preda-
tionen är stor eftersom här finns mård och 
gott om större hackspett. Den senare är ex-
pert på att fiska upp nykläckta ungar som 
den matar sina egna med. I år råkade jag 
ut för en obehaglig överraskning. I ett om-
råde där 12 holkar hade ruvande svartvit 
flugsnappare eller 6-7 ägg, var 11 st över-
givna när det var dags att ringmärka. Ägg-
gen låg kvar men inga vuxna fåglar fanns 
runt holkarna och varnade som de brukar. 
De vuxna fåglarna verkar ha råkat ut för 
något. En kilometer därifrån var allt nor-
malt med ungar i 6 av 7 holkar.

Det är ju intressant att jämföra årets märk-
resultat med hur det var på samma plats för 
20-25 år sedan. Jag har tagit del av Eriks 
resultat av holkmärkning på Maltesholm 
åren 1991 - 2000 ( Spoven 1992 - 2001). 
Det varierade mycket mellan olika år be-
roende på predation, väder och tillgång på 
föda. Ett bra år, som oftast var året efter 
en höst med mycket bok- och ekollon och 
dessutom låg predation ( 5-10%) av påbör-
jade kullar, ringmärkte Erik många ungar, 
ca 900 - 1200 st. Ett dåligt år blev det när 
det saknades ollon på hösten och predatio-
nen låg så högt som 45-55% av påbörjade 
kullar. Då kunde resultatet bli så lågt som 
300-400 märkta pull.

Om man jämför årets resultat från de 80 
holkarna med Eriks 10-års period så ligger 
det något under medelvärdet. Eftersom det 
finns mycket ollon den här hösten så hop-
pas jag att trenden håller i sig så att 2018 
blir ett bra år.

Jag tänker ofta på Erik när jag går runt 
bland holkarna som han ringmärkte i och 
skötte om i så många år. Det känns till-
fredsställande att fortsätta med detta så att 
mesar och flugsnappare har bra möjlighe-
ter att häcka.

Göran Flyckt

Maltesholm 2017
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund, hur hittade 
du naturintresset?

– Det hela började faktiskt innan tonåren och 
då var det fjärilar som det gällde. Jag fångade 
och nålade upp fjärilar. Men sedan var det fak-
tiskt min 3 år äldre kusin Christer som fick det 
att svänga över mot fåglarna. Christer var väl-
digt fågelintresserad och under några år var vi 
ute och skådade en hel del.

Jag är väldigt musikintresserad och när jag blev 
äldre kom spelandet i vägen. Jag har varit ute 
och spelat med en rad olika band som trummis. 
De flesta var kompisband men jag har också 
vikarierat som trummis med Peps Persson. Jag 
har även spelat med Siv Pettersson, som sjöng 
“Låt mig få tända ett ljus”.

1974 drabbades jag av anaplastisk cancer och 
genomgick operationer med full strålbehand-
ling. Jag är en av de få som genomgått denna 
behandling som fortfarande är i livet. Efter 
sjukdomstiden träffade jag Sara som också var 
fågelintresserad vilket gjorde att skådandet tog 
ny fart. 

En dag när jag var och skådade vid de dammar 
som tidigare fanns vid reningsverket träffade 
jag Magnus Ny, som berättade om den nystar-
tade fågelklubben som jag därefter gick med i.

Jag har liksom ett årshjul som jag alltid följer. 
På vårarna är det orkidéer med Åke Svensson 
och Sven Hansson från Stockholm som gäller. 
Fjärilsintresset fick ny fart när jag sedan fick 
ett teleobjektiv och började fotografera och det 
är dessa som gäller under resten av våren och 
en bit in på sommaren. Jag har ju även blivit 

reseledare på gamla dar och har bland annat 
gjort fjärilsresor till Ungern med Birdwave och 
orkidéresor med Lunds Botaniska förening.

– Hur har ditt fågelintresse förändrats ge-
nom åren?

– Jag är i grunden en kryssare och en artsam-
lare. Gav mig den att jag skulle fotografera 
alla Sveriges dagfjärilar och det har jag även 
lyckats med. Jag räknar att mitt allra längsta 
drag var när jag stod på Atens flygplats en dag 
i början av april 2005 och fick larmet om en 
vitögd dykand i Kvarnnäsdammen vid Herku-
lesdammarna. Då ringde jag hem till Sara och 
bad henne hämta tub- och handkikare och stå 
beredd och hämta mig vid flygplatsen. Her-
kules är min favoritlokal och om jag får lov 
att rekommendera en så blir det helt klar detta 
område!

Sedan Krix och microbirding kom med i bil-
den har jag satsat mer på kommunlistan och nu 
är mitt mål att nå 300 arter i kommunen. Det 
blir inte helt lätt, de sista 5-6 arterna är svåra 
att få in. I synnerhet som jag ofta är på orkidé- 
och fjärilsäventyr på vårarna. Jag har en säker 
blocker, blåkråkan men saknar fortfarande biä-
tare. Men krixandet är ju också klart bättre för 
miljön.

– Vilken är din starkaste skådarupplevelse?

– Det allra häftigaste var en fjärilsupplevelse. 
Vi tog en helikoptertur mellan Nikkaluokta och 
Kebnekaise och lyckades få piloten att släppa 
av mig och Kristian Gärdsborn på halva vägen 
och så skulle vi ta oss vidare till fots. Vi hade 
knappt börjat förrän vi såg en tundragräsfjäril 

Sven	Birkedal	är	en	av	våra	kända	skådarprofiler	som	hängt	i	buskar	och	snår	
sedan	unga	år.	Men	fåglar	är	inte	allt	här	livet	och	allt	från	orikidéer	till	fjärilar	
står på meritlistan.
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och sedan efter typ 300 m hittade Kristian en 
alldeles nykläckt dvärgpärlemorfjäril och se-
dan såg vi också en arktisk pärlemorfjäril. Med 
fotona på tundragräsfjärilen och den arktiska 
pärlemorfjärilen nådde jag mitt uppsatta mål, 
att fotografera alla svenska dagfjärilar!

När det gäller fågelobservationer var det nog 
stäppvipan på Vannebergaholmen 1989. Vi 
sprang ut när larmet gick och lyckades att få 
se den! 

– Hur ser din skådardröm ut?

– Det är att nå målet om 300 arter på kom-
munlistan och det målet delar jag med Hasse 
Cronert. Ibland har han varit en art före, ibland 
jag. Just nu ligger han före.

– Vilken var din första kikare och hur ser 
din utrustning ut idag?

– Jag började med en 7x50 handkikare av 
okänt märke. Just nu har jag en Lynx handki-
kare som både är betydligt billigare och lättare 
än Zeiss-kikaren. Som tubkikare har jag en 
Zeiss med glasfiberstativ.

– Varför ska fågelintresserade gå med i få-
gelklubben?

– Jag ser 2 starka skäl. När man börjar skåda 
behöver man få hjälp med att arta korrekt inn-
an man har erfarenhet. Det räcker inte med att 
bara läsa fågelböcker, det är så mycket annat 
såsom beteende, habitat, lokaler, jizz…

Det andra skälet är att det är roligare när man 
är fler och 4 ögon ser helt klart bättre än 2. En 
del skådare är jäkliga på att hitta fåglar eller se 
detaljer. Andra reagerar istället direkt på ljud. 
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Sven Birkedal vid sitt hem i Åhus. 
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– Fem snabba till Sven:

   Äspet  - √ Friseboda

   Drag - √ Microbirding

√ Gryning    -     Skymning

√ Nornan    -     Skogsfrun

 Berguv -  √ Kungsörn

Ulrika Tollgren



Höstens smultronställe:  
Juleboda
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Idag ska jag besöka en lokal som egentli-
gen mest är en punkt med utsikt över delar 
av Hanöbukten. Jag parkerar på den nume-
ra hösttomma parkeringsplatsen till Jule-
boda badplats och söker mig ut mot havet 
och en plats i lä vid ett av husen. Längs 
med stranden ligger några gamla bunkrar 
för den som hellre vill stå på dem, men de 
ger tyvärr inte så mycket högre höjd över 
havet. 

Juleboda ligger precis i norra kanten av 
Ravlunda skjutfält. Men även vid kom-
mungränsen mot Simrishamns kommun, 
vilket kan vara värt att notera om obser-
vationerna ska rapporteras in. Juleboda är 

verkligen en utpräglad sträcklokal för sjö-
fåglar under hela  hösten från september 
till november. Allra bäst utdelning ges vid 
ostliga eller sydostliga vindar.

Höststräcket börjar egentligen redan i juli/
augusti då vadare och ibland ärlor drar sö-
derut och ibland även rastar längs stran-
den. Varmt och klart väder gör ofta att de 
bara passerar över medan en lite mer osta-
dig sommar är mer spännande för oss skå-
dare. En bra dag i augusti kan tärnor dra 
förbi på bred front i hundratal, ibland även 
med någon kustlabb. 

Den här höstdagen i början av oktober 

Stranden i Juleboda är ett bra ställe att sträckskåda. 

10	 Spoven



sträcker prutgäss och ejdrar förbi tillsam-
mans med en och en annan storlom. För-
delen med Juleboda är den goda sikten och 
ibland passerar sträcket riktigt nära kust-
linjen. I vattnet utanför ligger några stor-
lommar tillsammans med en smålom och 
födosöker. Någon av dem har fortfarande 
kvar sin sommardräkt medan de flesta har 

bytt om till “vinterkläder”. Att stå och tit-
ta på lommar som fiskar är fascinerande. 
Ibland är även någon svartnäbbad islom på 
besök. Då vet man att det är samma lom 
som dyker ner som sedan dyker upp 200 
meter längre bort. Även några sjöorrar ras-
tar en bit ut tillsammans med säsongens 
första alfågel.

Under höst vinter är det här en bra lokal 
både för sjöorre och svärta. Nästan alltid, 
under större delen av året, ligger någon 
storlom utanför och fiskar. Ofta ses flockar 
med alfåglar och en del svarthakedopping-
ar beroende på väder och fiskeläget. Vissa 
dagar med bra ostlig vind kan labbsträcket 
vara riktigt bra och då är det framförallt 
kustlabb som kan sträcka förbi. I augusti-
september kan även någon enstaka fjällabb 
passera, medan den bredstjärtade labben 
dyker upp först i oktober, vissa år i lite 
större antal. Juleboda är ett smultronställe 
som både kan bjuda på intensiva upplevel-
ser, men också på ett nästan tomt hav, när 
vindarna ligger fel. 

I mars-april samlas ofta stora grupper med 
alfågel utanför och en riktigt stilla vårdag 
kan alfågelsången ljuda över hela Hanö-
bukten. En härlig upplevelse, även om det 
är hösten som är i fokus den här gången. 

Googlemaps: https://tinyurl.com/juleboda 

Med kollektivtrafik: Skåneexpressen 3 och 4 
har hållplats i Maglehem men härifrån är det 3 
km vandring österut till kusten.
www.skanetrafiken.se

Häckfåglar: I den kustnära tallskogen häckar 
nattskärra, trädlärka och dubbeltrast och på 
hedmarkerna innanför åmynningen kan det 
finnas fältpiplärka.

Vår/sommar: Sträckande sjöfågel, ”allt kan 
dyka upp”.

Vinter: Rastande svärta, sjöorre, alfågel, lom 
och svarthakedopping.

Bekvämligheter: Toalett saknas

Tillgänglighet: Avståndet mellan parkeringen 
och utsiktspunkten är kort och det går bra att 
skåda sittande.

Bonus: En bit söder om parkeringen ligger 
Julebodaån mynning och tidig vår kan här 
hittas gott om rastande tättingar. Kan också 
gälla buskmarkerna och äppelodlingen strax 
norr om parkeringen.

OBS!! Respektera varningsflaggor och pro-
menera inte in på skjutfältet då övning pågår.

Ulrika Tollgren
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Denna vår-/sommarperiod kommer att bli 
ihågkommen länge. Mycket långa perio-
der med rejäl högsommarvärme och fram-
för allt, mycket torrt väder, fick många att 
tycka att siesta mitt på dagen kanske är en 
hyfsat bra vana trots allt. 

Hur var det då med våra fåglar, lockade 
detta extremväder hit lite ovanligare fåglar 
i större eller mindre omfattning? Nja, de 
dök kanske inte upp i den omfattning man 
hade hoppats, men visst fann en och annan 
”godbit” vägen hit. 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 maj - 31 augusti

av Jan Linder

De	 flesta	 fynden	 är	 hämtade	 från	 ”rapportsystemet	 för	 fåglar”	 på	 Artporta-
len http://www.artportalen.se Det	 finns	 fler	 observationer	 att	 finna	 på	 Krix+	 hemsida	 
http://krix.spoven.com.	Du	kan	själv	lägga	in	dina	iakttagelser	och	på	så	sätt	bidra	till	flö-
det 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).		

fo
to

: G
re

ge
r F

ly
ck

t

För att höra rastande dubbelbeckasin gäll-
de det att vara på plats på Håslövs ängar 
vid rätt tid, den spelade helt kort endast 
två majkvällar. Maj bjöd även på perio-
dens enda bruna glada.  Maj och juni bjöd 
på enstaka vaktelslag, men från mitten av 
juli blev det full vaktelkonsert öster om 
Vittskövle mosse. Där häckade svarthakad 
buskskvätta även i år. 

Svarttärnorna hade ett dåligt år, som mest 
sågs 10 respektive 11 ex vid Hercules-
dammarna, men oftast endast 2-4 ex. En 

Svartnäbbad islom i Friseboda
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trastsångare höll till här nästan en månad. 
Pärlugglor hördes i maj och juni i norr, 
häckningsförsök i holk gjordes. Vid Tole-
bäcken hördes flodsångare flitigt sjungan-
de, en av dem ställde till mycket huvudbry 
för flera skådare pga avvikande rytm. 

Aftonfalk sågs i maj, medan det dröjde 
ända till mitten av augusti innan en ängs-
hök kunde noteras, en numer notoriskt 
svårsedd art sedan den slutade häcka re-
gelbundet hos oss. Mindre flugsnappare 
sågs tillfälligt i Norra Björket respektive 
Hammarslund. 

Ägretthäger sågs sporadiskt i början och i 
slutet av perioden, en vitvingad tärna för-
sökte smita under radarn i en flock med 
silvertärnor, men upptäcktes då den passe-
rade Egna hem. En smalnäbbad simsnäppa 
liksom en svarthuvad mås rastade kort i 

Äspet. Vid kusten i övrigt gladde en sill-
grissla, några tordmular och ett par tobis-
grisslor några få, medan däremot en adult 
svartnäbbad islom i full sommardräkt 
dröjde sig kvar några dagar, vilket fick alla 
badgäster i Friseboda att undra över alla 
kikarförsedda som kom dit. 
Det vackra vädret och rejält lågvatten till 
trots i Äspetlagunen, har en hel del vada-
re av olika arter ändå behagat rasta där i 
vanlig ordning. Labbsträcket har kommit 
igång, enstaka kustlabbar har setts pas-
sera, även om vindarna varit ogynnsamma 
hittills. Lite udda är obsen av bredstjärtad 
labb redan i början av augusti, medan de 
allt fler observationerna av kaspisk trut är 
väntad. Första säsongsobservationerna av 
rödstrupig piplärka, fjällpipare, stenfalk 
och blåhake gjorde alldeles i slutet av au-
gusti.

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Krix+:
http://krix.spoven.com 

Aftonfalk, Hovby ängar Ängshök, Vannebergaholmsfuret
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Art Plats Individ
Svartnäbbad islom Friseboda 13/6, 13 – 17/7  1
Brun glada Fjälkinge 11/5, 14/5  1
Ängshök Vannebergaholmsfuret 16/8  1
 Sånnarna 29/8  1
Aftonfalk Hovby ängar 12/5  1
 Viby äng 26/5, 30/5  1
Fjällpipare Pulken 29/8  1
Smalnäbbad simsnäppa Äspet 11/6  1
Bredstjärtad labb Rigeleje 8/8  1
Svarthuvad mås Äspet 6/7  1
Vitvingad tärna Egna hem 1/6  1
Rödstrupig piplärka Nymölla 29/8  1
Blåhake Tolebäck 27/8  2
Svarthakad buskskvätta Vittskövle mosse16/7 – 14/8  1-4
Trastsångare Herculesdammarna 10/5 – 6/6  1
Mindre flugsnappare Norra Björket 31/5  1
 Hammarslund 19/8  1

Jan Linder 
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Det kändes, när 11 exkursionsdeltagare 
samlades denna morgon, att det rekord-
långa högsommarvädret var till ända. Men 
det var kanske bra med svalare väderlek 
då Edenryds kustled innehåller ett otal 
övergångar på rangliga stegar och över 
nedrasade stengärdsgårdar. Så deltagarnas 
spänst sattes på vissa prov.
Redan på parkeringen vid den välskötta 
badplatsen i Edenryd snurrade ett stort 
antal ladusvalor, men även hussvalor och 
backsvalor ingick, över och runt oss. Dessa 
skulle vara de absolut vanligaste fåglarna 
denna förmiddag. Även gulärlorna hade 
börjat samla ihop sig inför flyttningen. 
En handfull tornseglare visade att inte rik-
tigt alla av dessa hade gett sig av redan i 
början av månaden. Flera stenskvättor i 
höstliga färger flög eller visade upp sig 
mellan stengärdsgårdarna. 

Bland vadarna fanns förutom tofsvipor en-
staka gluttsnäppor och drillsnäppor längs 
den steniga stranden. Längre ut mellan 
fastlandet och ögruppen Gruarna drog fle-
ra flockar med småvadare främst då kärr-
snäppor mot väster. Däremot saknades en 
del arter andfåglar. Endast ejder och grä-
sand på artlistan är magert. 
Bland rovfåglarna sågs förutom de vanli-
gare arterna två stycken bruna kärrhökar, 
en hona och en hane. Denna häckar i om-
rådet men troligare var detta sträckande 
fåglar.
När vi med tiden återsamlades och sum-
merade exkursionen hade vi sett eller hört 
drygt 50 fågelarter.

Exkursionsreferat - 

Edenrydskusten 25 augusti 
av Nils Waldemarsson

Exkursionen bjöd på lite strapatser som dock inte var oövervinnliga.  
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Så var det dags för första höstexkursionen 
till kusten för att skåda sträckande höstfågel. 
Ett tjugotal skådare anländer till Juleboda 
halv sju på morgonen. Greger är program-
värd och som vanligt har vi hopp om att 
få se labbar vilket gäckat oss under mot-
svarande exkursioner de senaste åren. Men 
över vädret styr vi inte och inte heller denna 
gång blåser de rätta vindarna. Det är svaga 
västliga vindar och sol som ger ett besvärligt 
motljus över havet denna morgon. Just mot-
ljuset spelar en avgörande roll för något som 
var den mest intressanta observationen, men 
den kom lite senare på förmiddagen.

Dåligt väder för fågelskådning kan vara 
skönt väder för fågelskådare. Under mor-
gontimmarna kan vi njuta av sträckande 
grönsiskor och sädesärlor. En forsärla flyger 
också söderut över våra huvud. Två lärkfal-
kar kunde skådas in mot land på nära håll 
och i snyggt medljus. Ute på havet hände 

inte så mycket men en bivråk gled sakta sö-
derut över havet. Trutar hade vi som vanligt 
gott om i Juleboda, Greger letade upp hela 3 
kaspiska trutar bland övriga trutar på stran-
den. En 1K, en 2K och en 3K.

Efter den alltid lika uppskattade fikapau-
sen står vi och småpratar och skådar lite i 
alla vädersträck när Greger gör oss upp-
märksammade på tre fåglar som närmar sig 
norrifrån och flyger söderut på ganska nära 
håll. ”Det där kan vara labbar” säger Greger. 
Skulle vi nu äntligen få se våra eftertraktade 
labbar? Vi följde dem med tuberna men här 
ställde motljuset till det för oss, vi kan inte 
se dräktskaraktärerna tillräckligt bra. Greger 
är inne på att det skulle kunna vara fjällabbar 
men något med deras flykt känns kanske inte 
helt rätt. Till slut blir vi (Greger) tvungna att 
konstatera att vi inte kan spika vad det var. 
Ännu en gång gäckade labbarna oss ... men 
så nära har vi inte varit innan.

Exkursionsreferat - 

Juleboda 8 september 
av Sven Englund

Deltagarna med sina tubkikare uppställda för sträckskådning. 
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Vid 10 tiden böjar vi känna oss färdiga med 
Juleboda. Någon nämner att det skulle vara 
trevligt att hitta en rödstrupig piplärka efter-
som de börjat obsas de senaste dagarna. Vi 
bestämmer att de som vill kan åka till Äspet, 
kanske kan vi hitta en rödstrupig piplärka 
där. En handfull av oss drar dit. Väl ute vid 
tornet har vi 2 mosnäppor och 5 småsnäppor 
på nära håll framför oss. Greger hör locklä-

tet från skärpiplärka och vi får spana en del 
för att hitta den på marken bland strandpi-
pare och ängspipor. Det har blåst upp från 
sydväst och en bivråk orkar inte sträva mot 
utan glider norrut. En 1K dvärgmås visar 
också upp sig kort innan det är dags att bryta 
upp efter en trevlig förmiddag med en hel 
del trevliga obsar.

Sven Englund
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3K Kaspsk trut

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27 
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem. 
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 125 kr. 

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr



Årsrapport för 2017 Nordöstra Skåne 

Årets rapport baserar sig på 1625 obsar 
från Bromölla kommun och 28 818 obsar 
från Kristianstad kommun. Antalet rap-
porter från Kristianstad kommun ligger 
på samma nivå som brukligt men för Bro-
mölla kommun är det, för andra året i rad, 
en ökning med 50 %. Roligt!
Vintern blev mild med enstaka kallare pe-
rioder och även lite snö. Årets tre första 
månader blev ganska raritetsfattiga även 
om där givetvis fanns ett och annat. Tro-
ligtvis samma unga vittrut som upptäcktes 
på julafton 2016 återupptäcktes i Furu-
boda en av de första dagarna i januari. En 
bändelkorsnäbb flög förbi Österslövshus i 
mitten av månaden och i slutet av januari 
upptäcktes en svartnäbbad islom vid Jule-
boda som höll till där ca 10 dagar.
En svarthätta sågs kortvarigt inne i Kris-
tianstad.
I februari upptäcktes en liten flock lapp-
sparvar som rastade några dagar vid Yng-
sjö kapell och den första ägretthägern sågs 
i slutet av februari.
De första brandkronade kungsfåglarna 
sjöng på en handfull olika lokaler sista 
halvan av mars och årets första svartha-
kade buskskvätta sågs i slutet av månaden 
vid Stockaboden.
Under april tog vårsträcket fart på allvar 
och med det dök det också upp en hel del 
spännande arter. En Amerikansk kricka 
sågs kortvarigt i Pulken där den simmade 
runt bland alla tranorna och och en vackert 
utfärgad vattenpiplärka rastade vid Tak-
holmen. En hane svarthakad buskskvätta 

sågs på Sånnarna och 1-2 fåglar höll till 
några dagar på Håslövs ängar. En adult 
svarthuvad mås rastade på Isternäset några 
timmar, där den var förvånandesvärt svår-
sedd bland alla skattmåsarna.
Två berglärkor rastade vid Vanneberga-
holmen några dagar i slutet av månaden.
Sista dagarna i april hittades en småfläckig 
sumphöna och en sjungande vassångare i 
Siesjön. Sammanlagt 8 ringtrastar upp-
täcktes under april och första dagarna i 
maj.
I början av maj upptäcktes en dammsnäp-
pa på Isternäset och förmodligen förflytta-
de sig samma fågel sedan till Adinal nästa 
dag.
En vacker hane halsbandsflugsnappare 
rastade 2 dagar vid Furuboda och en blå-
hake sågs kortvarigt i Edenryd. Ett par 
svarthakade buskskvättor höll revir vid 
Lunkeskog och en adult svarthuvad mås 
rastade på en åker utanför Fjälkinge.
Med en veckas mellanrum sågs härfågel 
både vid Furuboda och vid Tosteberga 
ängar.
14 maj sträckte ca 100 000 vitkindade gäss 
NO över vårt område, och i strömmen av 
gäss hittades även 2 rödhalsade gäss.
I mitten av maj hördes den första spelande 
vakteln och en silkeshäger rastade i Ter-
raviken. Traditionsenligt spelade 2 dub-
belbeckasiner på Håslövs ängar, medan 
ängshöken fortsätter att bli allt mer ovan-
lig. Endast 5 observationer gjordes under 
maj-juni.

av Greger Flyckt
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Sista veckan i maj rastade en hona svart-
bent strandpipare i Äspet.
Ovanligt många vaktlar hördes under juni-
juli. En stäpphökshane och en 2k svarthu-
vad mås rastade kortvarigt på Håslövs äng-
ar i början av juni. En flodsångare sjöng en 
morgon i Egeside och årets enda aftonfalk, 
en hona, sågs vid Sånnarna några dagar.
Sommaren blev ganska kylslagen och reg-
nig men trots det verkar det ha gått för-
hållandevis bra för flera av områdets rara 
häckfåglar.
7 havsörnspar genomförde 5-6 lyckade 
häckningar och i 5 kungsörnsrevir lycka-
des 2 par få fram ungar. 2 par svarthakade 
buskskvättor genomförde lyckade häck-
ningar vid Vittskövle mosse och Lunke-
skog.
En brun glada sågs i mitten av juli utan-
för Rinkaby och en sen flodsångare sjöng 
mellan Yngsjö och Pulken några dagar. 
Sista dagarna i juli och hela augusti bjöd 
på en handfull observationer av bändel-
korsnäbbar.
En ung svart stork i ganska dåligt skick 
påträffades i Bäckaskogs grustag 11/8. 
Fågeln omhändertogs men dog tyvärr da-
gen efter. I mitten av augusti sågs en brun 
glada i Pulken och i slutet av månaden hit-
tades en ung rödspov av rasen islandica i 
Äspet.
En bit in i september hittades en blåhake 
i mållorna vid Kärringören. I mitten av 
månaden hittades 19 rastande ägretthägrar 
i Hammarsjön, vilket är nytt rekord. En 
brun glada rastade kortvarigt vid Yngsjö 
kapell och en 2K hane stäpphök fotografe-
rades vid Gälltofta.

En bändelkorsnäbb flög förbi Sommar-
lust i Kristianstad och i slutet av månaden 
sträckte det förbi en 1k svarthuvad mås 
och 2 bredstjärtade labbar utanför Frise-
boda.
Oktober började bra med en rastande berg-
lärka vid Tosteberga bodar och årets enda 
taigasångare hördes vid Råby i Bromölla 
kommun. I mitten av månaden gjorde en 
vitnäbbad islom sträckförsök in över land 
vid Juleboda och en misstänkt tundratrut 
rastade i Äspet. En havssula och några 
tretåiga måsar sträckte förbi Friseboda, li-
kaså en bredstjärtad labb.
I slutet av månaden påträffades berglärkor 
både vid Hamrarna och i Äspet. 2 ringtras-
tar och en lappsparv hittades ute vid kus-
ten. En vattenpiplärka rastade kortvarigt i 
Äspet.
En mycket sen 1K vitvingad tärna gladde 
många skådare i Äspet när den rastade 
några dagar i månadsskiftet okt-nov.
Första dagen i november hittades 2 skär-
snäppor i Äspet som stannade några dagar.
En bändelkorsnäbb flög förbi N om Levra-
sjön i början av månaden.
Året avslutades i december med en rastan-
de ägretthäger i Hammarsjön och en havs-
sula utanför Friseboda. En 2k vittrut sågs i 
Äspet på årets näst sista dag.
Årsrapporten 2017 bygger på de obser-
vationer som fågelskådare, lokala såväl 
som tillresta, rapporterar in i databasen 
på artportalen. Alla sällsynta fåglar eller 
avvikande fenologiska fynd som nämns i 
rapporten har behandlats och godkänts av 
RRK eller RK.
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Mindre Sångsvan

Vinterfynd:1 ex Oxaholm (Nymölla) 8/1 
(MNY), 1 ex Vittskövle 14-22/1 (GRFL, EVA, 
m fl), 7 ex (förbiflygande) Tollarp 16/1 (Hans 
Olofsson).

Vårfynd: 3 ex N Strö 2-3/3 (JLR, ARLA, 
CNN), 4 ex Adinal (Färlöv) 4/3 (SEN, CMA), 
22 ex Hammarsjön 16/3 (GRFL), 13 ex Hamil-
tonhill (Färlöv) 17/3 (HWQ) och 14 ex Pulken 
29/3 (Jan Wernerman, m fl). Sammanlagt ob-
serverades 63 ex under vårsträcket.

Höstfynd större ansamlingar: 10 ex Terraviken 
13/10 (HC), 25 ex str S Pulken 23/10 (HC) och 
22 ex str S Äspet 13/11 (JLR). Sammanlagt 
observerades 61 ex under höststräcket, ett gan-
ska lågt antal.

Decemberfynd: 18 ex str S Rigeleje 8/12 
(THL) och 3 ex Ö Ljungby 28/12 (LNI).

Sångsvan

Stora flockar: 210 ex Vittskövle 4/1 (LSU), 
200 ex Tosteberga 14/1 (Peter Skog), 184 ex 
Vittskövle 19/1 (EVA), 145 ex Sjögård (Gua-
löv) 25/1 (MNY), 180 ex N Strö 2/3 (JLR), 135 
ex Pulken 4/3 (Conny Palm, Ingvor Svensson) 
och 200 ex Vittskövle 8/3 (Marie-Louise Bá-
rány).

Häckning: Par har observerats på flera platser 
men endast en rapport om pulli föreligger. 3 
pulli Karpalunds dammar 3/6 (CMA).

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmed-
vetet att fastställa rasen på våra rastande och 
övervintrande sädgäss. Anledningen till detta 
är att skogssädgåsen, till skillnad från tundra-
sädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns 
representerade i vårt rapportområde. Under 
2017 blev den absoluta majoriteten av sädgäs-
sen rasbestämda vid de organiserade räkning-
arna. Inte minst beroende på att observatörerna 
blivit skickligare på att rasbestämma gässen. I 

januari fanns i det närmaste 19 000 sädgäss av 
båda raserna i området vilket är det näst hög-
sta antalet enbart överträffad av jan 1992 då 
nästan 24 000 sädgäss noterades. I mars fanns 
endast ett drygt hundratal sädgäss kvar, i likhet 
med de senaste åren. Orsaken var säkert tidigt 
vårväder.  Det milda höstvädret gjorde att först 
vid decemberräkningen fanns det ”normal-
stora” antal sädgäss på plats. Vi redovisar mer 
detaljerade antal rasvis enligt nedan.

De båda raserna ses ganska sällan på samma 
lokaler. Söder om Hammarsjön ses dock båda 
raserna medan rossicus är ovanlig NO och N 
om Hammarsjön.

Skogssädgås Anser fabalis fabalis

Under januari och februari noterades vid gås-
räkningarna 12 035 ex resp 5 864 ex av denna 
ras. Under november och december var mot-
svarande antal 4 039 ex resp 8 096 ex. De-
cembersiffrorna är klart lägre än 2015 då 13 
186 ex räknades in. I likhet med föregående 
år var gässen koncentrerade till de norra och 
nordöstra delarna av räkningsområdet.  Dock 
fanns åtskilliga även i de södra delarna av om-
rådet, exvis 2 000 ex Furuboda 26/11 (GRFL). 
Största rapporterade flock var cirka 4 000 ex 
Gälltofta 14/1 (GRFL).

Tundrasädgås  Anser	fabalis	rossicus

Antal tundrasädgäss som rasbestämdes vid ja-
nuariräkningen var 2 680 ex. I februari hade 
antalet sjunkit väsentligt, liksom totalantalet 
sädgäss, till 406. I december var antalet 2 409 
ex. En betydligt lägre siffra i jämförelse med t 
ex 2015 då 6 875 räknades in.

Huvudkoncentrationerna fanns V och SV om 
Hammarsjön samt i Egesideområdet.

Största rapporterade flocken var 1 900 ex Mos-
sagården, Norra Åsum 14/1 (GRFL).

Spetsbergsgås

Jan-mars: Högsta rapporterade antal blev 48 
ex Söderäng 7/1 (GRFL).

Årsrapporten 2017



Nov-dec: Under denna period koncentrerades 
de största förekomsterna till spillpotatisfält 
vid Vanneberga - Gälltofta. Högsta rapporte-

rade antal blev hela 177 ex Vanneberga 16/12 
(GRFL).

Kommentar: Antalet rapporterade spetsbergs-
gäss under årets sista månad har varit höga. T 
ex så var 289 ex vid gåsräkningen i dec det 
högsta antalet som noterats i dessa samman-
hang. 190 ex är det tidigare högsta antal vid 
återkommande räkningar. Arten är i dag fö-
remål för en förvaltningsplan i Danmark och 
Norge där den tidigare växande rast- och över-
vintringspopulationen numera hålls på en nivå 
på 60 000 ex. Är det en tillfällighet att vi hade 
fler spetsbergsgäss än de senaste åren hos oss? 
Mycket talar för att spetsbergsgässen börjat 
välja en östligare bana för sin flyttning och 
övervintring.  

Bläsgås

Vårfynd: 647ex räknades in vid gåsräkningen 
11/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237 
ex från 2012 vid samma räkningstidpunkt. 

Höstfynd: Under höstens gåsräkningar note-
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Gåsräkning 2017

Art 14-jan 11-feb 11-mar 16-sep 14-okt 11-nov 16-dec

Sädgås obestämd ras 3 996 1 483 1 - - 370 400

Skogsssädgås - ras fabalis 12 035 5 864 141 - - 4 039 8 096

Tundrasädgås - ras rossicus 2 680 406 - - - 92 2 409

Spetsbergsgås 48 5 14 - 68 4 289

Bläsgås 78 3 647 - - 313 262

Fjällgås - - - - - - -

Grågås 2 934 2 556 3 664 7 346 7 904 8 462 5 407

Grå x Kanadagås - 2 1 - 1 2 -

Kanadagås 2 628 3 747 674 48 118 585 2 717

Vitkindad gås 2 993 395 2 680 3 068 8 252 14 554 8 728

Prutgås - - - - - 3 -

Rödhalsad gås - - - - - - -

Stripgås - - - - - - -

Totalsumma: 27 392 14 461 7 822 10 452 16 343 28 421 28 305
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rades som mest 313 ex 11/11. Det är ett lågt 
antal. Dock rastade 700 ex Adinal 6/11 (Au-
gust Thomasson). Under de senaste åren har 
spannet legat mellan 600 och 1200 som högsta 
antal under höstens räkningar.
Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket, 
såväl vår som höst, är starkt varierande bero-
ende av väder och vind. Men huvuddelen av 
sträcket passerar söder om oss.  Det beräknas 
att det numera övervintrar 1 miljon! bläsgäss 
i Holland.

Grågås

Högsta antal som noterades vid gåsräkningar-
na inträffade under novemberräkningen, 8 462 
ex. Högsta novembersiffra är 14 400 ex och är 
från 2009.
Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräk-
ningar och kontroller av den häckande popula-
tionen visar att arten förmodligen har nått sitt 
maximum.

Kanadagås

Under februariräkningen sågs 3 447 ex. Detta 
blir årets högsta siffra vilket är tydligt färre än 
normalt. T ex noterades 9 034 ex i december 
2013. 
Häckningar: Endast en rapport om säker häck-
ning finns rapporterad. 1 par med pulli Bäcka-
skogs slott 6/6 (GRFL). Detta är naturligtvis 
inte den enda lyckade häckningen, men arten 
har med stor sannolikhet minskat i antal som 
häckfågel hos oss.

Vitkindad gås

Vårsträck: Ett mycket koncentrerat sträck no-
terades 14/5. Mellan kl 08.30 - 09.30 sträckte 
70 000 ex över Herculesviken (GRFL). Nästa 
timme mellan kl 09.30 och 10.30 sträckte lika 
många över Aludden (Carina Mattsson, Jens 
Mattson). Ytterligare 36 000 ex sträckte senare 
under dagen över Viby äng (RSG). Totalt alltså 
minst 176 000 ex! Detta är, med stor marginal, 
det högsta antal som noterats i området någon-
sin. 

Höststräck: Även höststräcket var koncentre-
rat. 62 150 ex str SV Juleboda 15/10 (GRFL m 
fl). Det var således en betydande andel av de 
105 000 ex som lämnade Öland denna morgon 
som passerade Juleboda. Utöver dessa sträckte 
minst 23 500 ex längs kusten under andra halv-
an av oktober som normalt är den mest inten-
siva sträckperioden.

Häckningar: Antalet häckande par i skärgården 
uppskattas försiktigtvis till mer än 350 par. 8 
kullar rapporterades från Äspet 26/5 (HWI). 
Några inlandshäckningar har inte rapporterats. 

Höstförekomst: Arten dominerade åter novem-
bersiffrorna vid den månatliga gåsräkningen, 
14 554 ex. Dock noterades hela 22 150 ex vid 
motsvarande tillfälle 2015.   

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten 
fortsätter, såväl lokalt i vårt område som hos 
den arktiska populationen. Tyvärr upplevs en 
betydande olägenhet från de vitkindade gässen 
idag på jordbruksmark. Därför beviljas ett stort 
antal skyddsjaktstillstånd. 

Prutgås

Vårsträck: Få rapporter finns från vårsträcket. 
Som mest 170 ex Herculesdammarna 16/5 
(Nils Kjellén).

Sommarfynd: 1 ex Äspet 29/7 (Johan Ahl-
gren). Sommarfynd är inte helt ovanliga. Även 
under 2016 fanns prutgäss i Äspet.

Höststräck: Högsta antal 2 290 ex str S Jule-
boda 16/9 (GRFL). Den högsta dagssiffran 
från 2014 är dock betydligt mer imponerande 
12 200 ex.

Rödhalsad gås

2 ex str NO 14/5 Viby äng (RSG) tillsammans 
med otroliga mängder vitkindade gäss. Arten, 
som oftast ses tillsammans med vitkindade 
gäss, är inte årlig i området. Senast arten sågs i 
vårt område var okt 2014.
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[Stripgås]

1 ex 20/10 N Åsum (Mats Johannesson) och 
Åsumallet 2/11 (GRFL). Det handlar om sam-
ma ex vid båda observationstillfällen. Även 
2016 sågs stripgäss. Denna asiatiska art anses 
inte uppträda spontant hos oss.

Gravand

Vinterfynd: Den första observationen var 1 ex 
Äspet 26/1 (GSV), det första tvåsiffriga antalet 
var 10 ex Tosteberga ängar 18/2 (MNY) och 
högsta antalet var 125 ex Äspet 25/2 (NWA).

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 
260 ex Äspet 7/3 (MNY), under april 225 ex 
Pulken 18/4 (EVA) och i maj 180 ex Äspet 
26/5 (HWI). Högsta antalet pulli var 24 ex 
Äspet 25/6 (HWI). 

Höst: Under hösten sågs endast ensiffriga antal 
och sista obsen var 2 ex Äspet 3/12 (HWI).

Bläsand

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med 
som mest 22 ex 1/1 Isternäset (SEN, CMA) 

och 30 ex Landön 18/2 (HC).

Vår och sommar: De största antalen rastande 
blev låga 100 ex Åby ängar 16/3 (August Tho-
masson) och 110 ex Isternäset 13/4 (Svante 
Söderholm, Elisabet Sturesson). Enstaka fåg-
lar sågs hela sommaren, då vissa individer 
väljer att stanna i vårt område. Normalt häckar 
arten i norra delen av Sverige.

Höst: Första rapporterade sydsträcket var 9 ex 
Äspet 15/8 (HWI). Sammanlagt rapporterades 
5079 sydsträckande fåglar vilket är något lägre 
än medel för tioårsperioden 2008-2017 (6443 
ex). Högsta dagssumman var 1220 ex str S Fri-
seboda 28/9 (August Thomasson). Högsta an-
talet rastande var 700 ex Håslövs ängar 10/11 
(HWI). Arten fanns kvar året ut och högsta 
antalet i december var 53 ex Isternäset 10/12 
(CMA).

Bläsand x Kricka

En hybrid sågs i Äspet 19/9 (CNN). Fågeln (en 
hane) liknade mest en bläsand i färgerna men 
låg närmare kricka i storlek. 
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Snatterand

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med 
som mest 20 ex Äspet 1/1 (CNN) i januari och 
9 ex Äspet 27/2 (LNI) i februari.

Vår och sommar: De största antalen rastande 
var 16 ex Karpalundsdammarna 23/3 (JLR) 
och 22 ex Äspet 14/4 (Stefan Kyrklund). Arten 
sågs på många lämpliga häckplatser men enda 
konstaterade häckningen var en hona med 8 
pulli Isternäset 18/7 (Svante Söderholm).

Höst: Arten sågs hela hösten med som mest re-
kordantalet 119 ex Äspet 25/10 (THL), vilket 
med råge är det högsta antal som noterats i vårt 
område. Under december sågs som mest 27 ex 
Äspet 21/12 (HWI).

Kricka

Vinterfynd: Arten sågs under hela vintern med 
som mest 70 ex Fårabäck 17/1 (Johan Anders-
son) och 55 ex Äspet 3/2 (EVA).

Vår och sommar: De största antalen rastande 
var 300 Åby ängar 16/3 (August Thomasson) 
och 400 ex Pulken 28/4 (RSG). Arten sågs 
på flera lämpliga häckningslokaler, men inga 
ungar sågs.

Höst: Arten sågs hela hösten med som mest 
320 ex Äspet 29/9 (HWI), 500 ex Pulken 3/11 
(CCT) och 370 ex Vinnö ängar 6/11 (August 
Thomasson). I december sågs som mest 110 ex 
Äspet 7/12 (THL).

Amerikansk kricka

En hane Pulken 5/4 (Daniel Bengtsson, HC, 
Tomas Svensson m fl).

Kommentar: Detta var sjätte observationen i 
vårt område. Senast vi hade besök var i maj 
2012, även då i Pulken. 

Stjärtand

Vinterfynd: Fem observationer av en hane 
gjordes på olika platser under januari och fe-
bruari. Det rör sig om minst en men troligen 
inte fler än 3 individer.

Vår och sommar: De största antalen rastande 
var 12 ex Isternäset 24/3 resp. 31/3 (ARLA 
resp. CMA), 20 ex Linnérundan 3/4 (Björn Al-
fer) och 19 ex Äspet 10/5 (GRFL). 3 kortvariga 
observationer gjordes i Äspet under juni-juli.

Höst: Ovanligt många förbisträckande notera-
des med högsta dagssumman 745 ex Juleboda 
16/9 (GRFL) och totalt inräknades 1238 ex på 
sydsträck. Sista observationen gjordes Äspet 
11/11 (Stefan Wulff).

Kommentar: Det var den näst högsta dagssum-
man i vårt område någonsin. Högsta dagssum-
man är 896 ex Friseboda 2007.

Årta

Vår och sommar: Första observationerna gjor-
des redan 16/3 med 2 hanar Håslövs ängar 
(GRFL) och 4 hanar och 2 honor Väjla sjö 
(LNI). Största ansamlingen var 7 ex Trolle-
Ljungby mosse 26/3 (MNY) och 6 ex Her-
culesdammarna 2/4 (SEN, CMA). Arten sågs 
på flera lämpliga häcklokaler men inga ungar 
sågs. 

Höstfynd: Sista observationen var 1 ex Hås-
lövs ängar 19/9 (GRFL).
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Skedand

Vinterfynd: En hona sågs Äspet 3/1 (Mats Jo-
hannesson) och en hane övervintrade i Äspet 
27/1-4/3 (GRFL m fl). Två ex rastade Äspet 
18/2 (Ulrika Åshammar). 

Vår och sommar: I mars sågs som mest 15 ex 
Äspet 29/3 (Johan Andersson) och 30 ex Pul-
ken 31/3 (Jan Wernerman). I april sågs som 
mest 80 ex Pulken 13/4 (CCT). Många obser-
vationer gjordes under häckningstid, men inga 
konstaterade häckningar har rapporterades.

Höst: Högsta antalet var 22 ex str S Juleboda 
16/9 (GRFL) och största antalet rastande var 
59 ex Äspet 30/9 (HWI). I december sågs en 
hane i Äspet fram till 25/12 (HWI m fl).

Brunand

Vinterfynd: I januari rastade som mest 70 ex 
Levrasjön 3/1 (LNI) och i februari som mest 
12 ex Äspet 5/2 (Mikael Jönsson).

Vår och sommar: Som mest rastade 21 ex 
Äspet 8/3 (Marie-Louise Bárány). En intres-
sant observation var 42 sträckande Håslövs 
ängar 6/5 (PÖD). Arten sågs under häcknings-
tid t ex vid Adinal men inga konstaterade häck-
ningar finns rapporterade.

Höst: Under hösten rastar arten främst i södra 
Råbelövssjön där det som mest sågs 200 ex 14-
24/10 (CNN) och i Levrasjön sågs som mest 
45 ex 30/11 (LNI). Arten sågs hela december 
med som mest 100 ex södra Råbelövssjön 3/12 
(CNN).

Vigg

Vinterfynd: Största flockarna vid kusten i ja-
nuari var 2000 ex Äspet 1/1 (SEN, CMA) och 
1700 ex Tosteberga 22/1 (EVA). I inlandet sågs 
1200 ex Levrasjön 2/1 (LNI).  I februari sågs 
som mest 2800 Äspet 3/2 (EVA) och i inlandet 
100 ex södra Råbelövssjön 28/2 (CNN).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 760 ex 

Äspet 11/3 (GRFL) och 900 ex Siesjön 23/3 
(MNY). I april sågs inte mer än 350 ex Äspet 
2/4 (Mikael Jönsson). Arten fanns kvar under 
häckningstid men inga konstaterade häckning-
ar finns rapporterade.

Höst: Arten fanns kvar hela hösten och som 
mest sågs 1500 ex Äspet 8/12 (LSU) (vilket är 
lägsta maxsiffran på 10 år).

Bergand

Vinter och vår: Arten övervintrar vid kusten 
och som mest sågs 50 ex Äspet 1-2/1 (Johan 
Andersson, THL). I februari sågs där som mest 
26 ex 5/2 (Mikael Jönsson) och i mars 40 ex 
28/3 (Jan Wernerman). Enstaka fåglar dröjde 
sig kvar i Äspet och sista fågeln sågs 25/5 
(Kjell Hammelin), vilket är ovanligt sent.

Höst: Första höstfyndet var en honfärgad 
Äspet 10/9 (Per-Sture Ljungdahl). Som mest 
sågs 48 ex Äspet 25/12 (HWI).

Ejder

Vinter: Enda vinterobservationerna var 2 ex 
Äspet 1/1 (Johan Andersson) och 1 ex Kä-
ringören 28/2 (MNY).

Vår och sommar: Enda inlandsträcket var 12 
ex Fjälkinge 14/5 (RSG) samt enstaka hanar på 
udda lokaler: Bäckaskogs grustag 18/5 (MNY) 
och Adinal 20-21/5 (Inger Svensson, August 
Thomasson). 

Höst: Första sydsträckarna var 130 ex Frise-
boda 15/8 (JLR). Högsta dagssumman var 
1300 ex str S Friseboda 24/10 (LNI) och total-
summan stannade på 8031 ex. Detta är dubbelt 
så många jämfört med 2016, men ändå lägre 
än medel 2008-2017 som ligger på 14550 ex. 
Sista observationen var 1 ex Oxaholm 10/12 
(MNY).

Alfågel

Vinter och vår: Arten sågs vid kusten söder 
om Åhus med som mest 200 ex Juleboda 23/1 
(August Thomasson) och lika många Rigeleje 
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26/2 (Harald Perby). I mars sågs som mest 300 
ex Nyehusen 11/3 (Magnus Helldén). Sista 
vårfåglarna var 50 ex i sommardräkt Friseboda 
29/4 (JLR).

Höst: Första obsen var 1 ex Friseboda 7/10 
(JLR). Största antalet var 60 ex Friseboda 
22/12 (HWI).

Sjöorre

Vinter och vår: Övervintrade längs kusten med 
som mest 225 ex Juleboda 23/1 (August Tho-
masson). I mars sågs som mest 150 ex Nyehu-
sen (Magnus Helldén). Sista vårobsen var 18 
ex Gropahålet 11/5 (MNY).

Sommar och höst: Arten sågs åter med 1 ex Fri-
seboda 29/6 (Jan Wernerman). Antalet ökade 
snabbt och 800 ex sågs Juleboda 22/7 (THL). 
Antalet inräknade sydsträckare blev 8083 ex 
vilket är högre än medel 2008-2017 som ligger 
på 6407 ex. Största dagssumman var 2010 ex 
str S Friseboda 24/9 (GRFL).

Svärta

Vinter och vår: Arten övervintrar och rastar vid 
kusten, oftast söder om Åhus. Som mest sågs 
50 ex Nyagrop/Rigeleje 24-26/1 (CNN resp. 
Harald Perby). Sista vårobsen var 1 ex Frise-
boda 29/4 (JLR).

Höst: Första observationen var 4 ex Rigeleje 
24/6 (UGS). Största antalet sträckande var 
268 ex str S Friseboda 20/10 (LNI m fl). Totalt 
sågs 991 sträckande vilket är över medel 2008-
2017 som ligger på 625 ex. 

Salskrake

Vinter och vår: Största antalet i inlandet var 25 
ex södra Råbelövssjön 2/1 (CNN). Vid kusten 
250 ex Edenryd 18/1 (LNI) och lika många 
Valjeviken 26/1 (MNY). I februari sågs som 
mest 220 ex Landön 14/2 (MNY). I februari 
och mars sågs 25 ex södra Råbelövssjön flera 
gånger. Sista observationen var en honfärgad 
södra Råbelövssjön 24/3.

Höst: Första höstfyndet var 3 honfärgade södra 
Råbelövssjön 14/10 (CNN). De flesta höstfyn-
den gjordes vid södra Råbelövssjön, med som 
mest 40 ex 23/11 (CNN).

Småskrake

Vinter och vår: Som mest sågs 25 ex Landön 
23/2 (CNN) respektive 59 ex Äspet 2/4 (Mi-
kael Jönsson).

Sommar: Många observationer gjordes men 
inga konstaterade häckningar har rapporterats.

Höst: Endast mindre antal rapporterades med 
som mest 50 ex Friseboda 9/10 (Jan Werner-
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man) och lika många Äspet 10/10 och 26/10 
(Jan Wernerman resp. CNN).

Storskrake

Vinter och vår: Största antalet var 96 ex Äspet 
12/1 (LNI) och 100 ex södra Råbelövssjön 
12/3 (CNN).

Sommar: Många observationer gjordes, men 
inga konstaterade häckningar har rapporterats.

Höst: Som mest sågs 110 ex södra Råbelövs-
sjön 26/11 (CNN) och i december som mest 
100 ex samma lokal 17/12 (CNN). 

Rödhöna

Rödhönan har sitt naturliga utbredningsom-
råde i södra Europa. De fynd som görs hos oss 
rör sig alla om fåglar som släppts ut olovligen. 
Under 2017 iakttogs 1par Kälkestad västra 
sidan om Oppmannasjön 4/3 (HC) och 1 ex 
Söndraby, östra sidan om Oppmannasjön 14/4 
(Mikael Svensson).

Vaktel

Första vakteln spelade vid Kärrdala 14/5 (Rune 
Stenholm Jacobsen). Spelande fåglar påträffa-
des sedan under perioden 14/5-24/7 och upp-
skattningsvis hördes hela 37 spelande hanar. 
Fynden var väl spridda i området (se karta).

Lokaler med spelande vaktel 2017.

Större ansamlingar: 11 ex runt Ripa 18/6 
(PÖD), 4 ex Håstad 19/6 (HC) och 4 ex Gäll-
tofta 27/6 (GRFL).

Smålom

Vinterfynd: 1 ex Friseboda 3/1 (THL), 1 ex 
Stockaboden 5/1 (MNY), 1 ex Landön 17/1 
(LNI), 3 ex Juleboda 22/1 (GRFL), 1 ex Äspet 
16/2 (Marie-Louise Bárány), 2 ex Furuboda 
19/2 (Mattias Öberg m fl) och 1 ex Nyehusen 
28/2 (HWQ).

Vårfynd: 1 ex Olseröds sommarby 14/4 (Pål 
Axel Olsson), 1 ex Rigeleje 26/5 (UGS) och 6 
ex Friseboda 27/5 (Conny Palm m fl).

Sommarfynd: 5 ex Friseboda 5/6 (Mattias 
Lindberg, Birger Stenseke).

Höstfynd: 200 ex str SV Friseboda 24/9 (GRFL 
m fl).

Sträckräkning: Sträckande smålommar rap-
porterades från Friseboda-Juleboda 9/9-25/11 
under 17 dagar. Sammanlagt sågs 260 ex.

Storlom

Rapporter om rastande storlommar vid kusten 
har kommit in från årets alla månader.

Största antal jan-maj: 45 ex Juleboda 23/1 
(August Thomasson), 14 ex Juleboda 11/3 
(GRFL), 17 ex Rigeleje 12/4 (UGS) och 39 ex 
Rigeleje 25/5 (UGS).

Häckning: Inventering av Immeln gav 5 par 
(Nils Kjellén). Par har rapporterats från Nä-
sum (Ivösjön) 6/6 (Christhoffer Martinsen) 
och Enön (Ivösjön) 23/8 (LNI). En sen ob-
servation, ad med stor unge Raslången 25/8 
(GÖFL), en trolig omläggning. Dessutom: 5 
ex Västervik (Raslången) 7/7 (HC) och 9 ex 
Mjönäs (Immeln) 23/7 (Agne Paulsson).

Större antal juni-dec: 146 ex Rigeleje 19/7 
(UGS), 75 ex Juleboda 11/10 (CNN), 56 ex 
(sträckande) Friseboda 20/10 (LNI, HC, m fl) 
och 26 ex Friseboda 25/11 (GRFL, PÖD).
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Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räkna-
des under sept-dec 475 ex under 30 dagar.

Svartnäbbad islom

1 ex Juleboda 22/1-1/2 (GRFL, EVA m fl).

Kommentar: Sedan 2004 har det gjorts fynd 
varje år utom 2012.

Vitnäbbad islom

1 ex Juleboda 15/10 (GRFL, SEN, CMA, m 
fl).

Kommentar: Fågeln gjorde sträckförsök in 
över land men vände och gick ner långt ut i ha-
vet. Detta var 5:e fyndet i vårt område. Senaste 
fyndet gjordes 2005.

Smådopping

Vinterfynd: 1 ex Åhus hamn 10/1 (THL, MNY 
m fl), 1 ex Skräbeåns mynning 23/1 (NWA), 1 
ex Balsby (Råbelövssjön) 27/1 (UTO), max 4 
ex Åhus hamn 27/1- 18/2 (GRFL m fl) och 2 
ex Skräbeåns mynning 16/2 (MNY).

Häckning: Inga pulli har rapporterats i år. Dock 
har spel/sång eller par observerats på följande 
platser: Karpalunds dammar, Lunkeskog, Adi-
nal, Olseröd, Toarödsdammen (Maltesholm), 
Gladekärret (Maltesholm), Ekestad, Röetved 

och Övarp. En ovanligt stor ansamling var 20-
25 ex i Lunkeskog 29/8-4/9 (HWQ, August 
Thomasson)

Decemberfynd: 1 ex Åhus hamn 13/12 (THL) 
och 2 ex Balsby (Råbelövssjön) 18/12 (CNN).

Skäggdopping

Stora flockar: 109 ex Bromölla (Ivösjön) 6/1 
(LNI), 60 ex Balsvik (Råbelövssjön) 12/3 
(CNN), 40 ex Balsby (Råbelövssjön) 2/5 
(CNN), 190 ex Balsvik 15/11 (CNN) och 245 
ex Oppmannasjön 19/11 (HC).

Häckning: 2 pulli Österslövshus (Råbelövs-
sjön) 23/6 (HC), 1 pulli Balsby 19/7 (CNN), 1 
pulli Balsvik 19/7 (CNN), 1 pulli Österslövs-
hus 22/7 (HC), 3 pulli Ivösjön 27/7 (LNI) och 
2 pulli Österslövshus 8/8 (HC). Ruvande par 
har rapporterats från Hercules dammar 25/5 
(CNN).

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Landön 14-19/1 (Per-Sture 
Ljungdahl, Ola Bondesson m fl) och 1 ex Oxa-
holmen 30/1 (MNY).

Häckning: Första observationen på häck-
ningsplats gjordes i Karpalunds dammar 22/3 
(CNN). 3 par har rapporterterats från Adinal 
3/4 (GSV), 1 par Lunkeskog 13/4 (HWQ) och 
2 par Karpalunds dammar 10/5 (MNY). 

Rapporter om pulli: 3 pulli Karpalunds dam-
mar 3/6 (CMA) och 1 pulli Adinal 19/7 
(HWQ).

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räkna-
des 38 ex under sept-nov. Största antal var 10 
ex Friseboda 23/10 (LGN, THL, JLR).

Svarthakedopping

Vinterfynd, större ansamlingar: 7 ex Gropahå-
let 3/1 (LNI), 6 ex Friseboda 15/1 (CNN), 8 ex 
Friseboda 24/1 (Nils Kjellén), 11 ex Rigeleje 
24/1 (Nils Kjellén, CNN) och 5 ex Juleboda 
24/2 (Göran Gustavsson m fl)
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Vårfynd, större ansamlingar: 9 ex Friseboda 
16/3 (LGN) och 23 ex Äspet 7/4 (Nils Kjellén) 
och 15 ex 14/4 Äspet (Svante Söderholm m fl).

Största flockar sept-dec: 9 ex Juleboda 11/10 
(CNN), 7 ex Friseboda 25/11 (GRFL, PÖD) 
och 5 ex Friseboda 22/12 (HWI).

Inlandsobs: 2 ex Lunkeskog 6/5- 20/6 (HWI, 
JLR, ARLA m fl). Eventuellt gjorde paret ett 
häckningsförsök i våtmarken men inga obser-
vationer av spelande fåglar eller bobygge har 
noterats. Fåglar under häckningstid är mycket 
ovanligt i Skåne.

Havssula

1 ex Friseboda 20/10 (LNI, JLR) och 1 ex Fri-
seboda 22/12 (JLR).

Kommentar: Tidigare finns endast tre fynd un-
der 2000-talet. Arten har blivit mycket vanli-
gare i Öresund och i södra Östersjön de senaste 
åren, varför fynden förväntas öka även i vårt 
område.

Storskarv

Häckning: 124 par Fägö (Ivösjön) 6/5 (LNI), 
178 par Lägerholmen 18/5 (NWA) och 532 par 
Brödjeholmen 18/5 (NWA).

En större flock om 2500 ex observerades i 
Äspet 3/7 (Bengt Nordin).

Kommentar: En liten minskning i Ivösjön. 
Skarvarna i Landöskärgården håller sig kon-
stant kring 700-750 par.

Rördrom

Vinterfynd: 1 ex Oxaholm (Nymölla) 8/1 
(MNY) och 2 ex Råbelövssjöns utlopp 9-16/1 
(RSG, NWA).

Tutande hanar: 1 ex Råbelövssjön (S delen) 
11/3-6/5 (RSG, CNN, HC), 2 ex Hercules 
dammar 13/3-23/6 (RSG, JLR), 3 ex Hercu-
les dammar 13/4-30/4 (Tommy Lindbor, Mats 
Olsson) och 1 ex Pulken 30/4 (CNN).

Höstfynd: 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 13-

19/10 (RSG, CNN).

Kommentar: Nu har vi haft väldigt få rördrom-
mar i vårt område i tio år. År 2007 hade vi tio 
tutande hanar. I år ligger antalet på 3-4 tutande 
hanar.

Silkeshäger

1 ex Terraviken 18/5 (Leif Segelström).

Kommentar: Detta var 6:e fyndet i vårt om-
råde.

Ägretthäger

Vinterfynd: 1 ex Yngsjön 23/2 (Mattias Ull-
man, Carl Jyker).

Vårfynd: 1 ex Pulken/Yngsjön 17/3-4/5 (CCT, 
LNI, PÖD m fl), 1 ex Vannebergaholmen 29/3 
(LNI), 1 ex Karpalunds dammar 31/3 (LSU), 
1 ex Håslövs ängar 31/3 (LSU), 1 ex Lång-
holmarna (Nymölla) 18-20/4 (Ola Svensson, 
MNY), 2 ex Pulken 28/4-4/5 (RSG, Mona 
Wall m fl), 1 ex Håslövs ängar 30/4 (CNN), 
1 ex Adinal 14/5 (Carl-Axel Andersson), 2 ex 
Edenryd 14/5 (Ola Svensson) och 2 ex Harön 
(Hammarsjön) 22/5 (PON).

Sommarfynd: 1 ex Långholmarna (Nymölla) 
16/7 (Ola Svensson), 2 ex Pulken 21/7 (CCT), 
1 ex Österslövshus (Råbelövssjön) 22/7 (HC), 
1 ex Håslövs ängar 17/8 (Jan-Åke Nilsson) och 
1 ex Nabben Ivön 31/8 (MNY).

Höstfynd: 7 ex Pulken 7/9 (Lennart Persson), 
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10 ex Oxaholm (Nymölla) 16/9 (MNY), 19 
ex Hammarsjön 19/9 (GRFL, CNN) och 5 ex 
Landön 5/10 (SSV).

Decemberfynd: 1 ex Hovby 9-16/12 (GRFL, 
CNN, SSV).

Kommentar: I år har hela 88 rapporter kom-
mit in. Alla månader utom januari och juni har 
ägretter rapporterats. Arten fortsätter att ex-
pandera. 19 ex är den största ansamlingen som 
någonsin rapporterats i Skåne.

Svart stork

1 1K Bäckaskogs grustag 11/8. Enligt Kristi-
anstadsbladet funnen skadad (uttorkad) och 
sedan överlämnad till KFV där den senare dog.

Kommentar: De senaste tio åren finns endast 
tre fynd.

Vit stork

Vinter: Två par övervintrade vid Viby. Vid 
Hovby sågs de två första storkarna redan 24/2 
(CNN) och samma dag sågs 4 ex Pulken/Här-
nestad (CNN). Storkungen 2077, som växte 
upp på gårdsbutiken i Viby 2016, rapportera-
des tillbringa vintern i Spanien.

Vår och sommar: De två gamla paren i Viby 
fick i månadsskiftet mars-april sällskap av ett 
tredje par, som också genomförde häckning. 
Det blev sammanlagt 6 ungar i Viby. I Hovby 
häckade två par, men det blev inga flygga ung-
ar. I Härnestad häckade 4 par, som fick 5 ungar.

Höst: En flock om 20 ex rastade Blåherremölla 
16/8 (THL). En av ungfåglarna från Viby rap-
porterades från Spanien 20/11. I Viby över-
vintrade de sex äldre storkarna.

Bivråk

Första fågeln 1 ex Pulken 11/5 (CCT). Under 
sträckperioden i maj-början av juni sågs ca 15 
fåglar på väg norrut. Det är nästan dubbelt så 
många som sågs 2016

Häckningstid: Under juni-mitten av aug gjor-
des ett 10-tal observationer på olika lokaler. 
Inga häckningar kunde konstateras men obser-
vationer gjordes från 8 potentiella häcknings-
lokaler väl spridda i vårt område (se karta). 
Bivråken är en av vårt områdes ovanligaste 
häckande rovfåglar men den är nog något 
vanligare än vad rapporteringen visar. Arten 
håller en relativt låg profil under häckningsti-
den. Anmärkningsvärt att det, för andra året i 
rad, inte gjorts några observationer i Bromölla 
kommun.

Höststräck: Under perioden 14/8-21/9 har det 
endast rapporterats 15 sydsträckande fåglar 
vilket återigen är ett mkt dåligt resultat (nästan 
identiskt med 2015 och 2016). Samtliga obser-
vationer utom en rörde ensamma fåglar. Un-
dantagen var 6 1K str S Sånnarna 19/9 (RSG).

Brun glada

Vår/Sommarfynd: 1 ad Rinkaby 14/7 (RSG) 
och 1 ad Pulken 16/8 (CCT).

Höstfynd: 1 ex Yngsjö kapell 10/9 (Per-Sture 
Ljungdahl).

Kommentar: Årets fyndbild stämmer väl över-
ens med tidigare uppträdande. Fortfarande 
görs förvånansvärt få fynd hos oss trots att ar-
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ten ökar i Sverige. Häckfynd görs nu årligen i 
södra Skåne.

Röd glada

Helgen 2-3/12 räknade klubbmedlemmar 
övervintrande glador. Då hittades följande 
stora ansamlingar: 95 ex Vanneberga/Östra 
Ljungby (LNI, NWA), 62 ex Oppmanna 3/12 
(UTO, Patrik Tollgren Lazarov), 50 ex Träne/
Venestad 3/12 (EVA) och 40 ex Ängagården 
(EVA).

Kommentar: Fågelklubben har räknat över-
vintrande glador i början av december sedan 
2009. Under senare år har allt fler glador hittats 
och årets 306 ex var ett präktigt rekord. Tidi-
gare rekord var 196 ex 2016. För vidare info se 
Spoven nr 1 2018.

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 6/1 rapporte-
rades uppskattningsvis 61-66 ex i Kristianstad 
och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare 
info se Spoven nr 1 2018.

Högsta antalet under jan-feb blev 25 ex Än-
gagården 8/1 (HWI). Största ansamlingen un-
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der december blev 15 ex Ängagården, Egeside 
1/12 (Anders Hansson).

Ett udda fynd var de 11 ex som sträckte S förbi 
Fjälkinge 11/8 (RSG).

Häckningar: 7 par fanns på plats i häckreviren 
under våren. Havsörnarna hade ytterligare en 
bra häckningssäsong och 5-6 lyckade häck-
ningar resulterade i 8-9 flygga ungar. På ytter-
ligare lokaler gjordes observationer av vuxna 
fåglar vilket skulle kunna indikera att det finns 
ytterligare något häckande par att upptäcka 
(GÖFL, m fl)

Under de senaste åren har vi tappat kontakten 
med några par som försvunnit från sina tidi-
gare kända häckplatser. Förhoppningsvis har 
de bara bytt revir. Hittar du något misstänkt 
havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havs-
örnssamordnaren som i vår förening är Göran 
Flyckt.

Brun kärrhök

Första fågeln var en hane Pulken 15/3 (EVA). 
Under året har häckande par rapporterats från 
lokaler i vattenriket (Araslövssjön – Hammar-
sjön) i samma utsträckning som tidigare vilket 
betyder 15-20 par.

Ytterligare observationer som indikerade revir 
eller häckningar gjordes vid Yngsjösjön, Väjla 
sjö, Trolle-Ljungby mosse, Axeltorpsviken, 
Ivösjön, Ovesholm, Lyngsjön, Oppmannasjön, 
Råbelövssjön och Lunkeskog.

En häckning i åkermiljö har rapporterats (näs-
tan flygga ungar i bo) där lantbrukaren sparade 
en rugge i rapsfält Skepparslövs Nygård 9/8 
(ARLA).

Årets sista fåglar var 2 1K Håslövs ängar 3/10 
(GRFL).

Blå kärrhök

Inga sommarfynd juni-juli) har rapporterats. 
Sista vårfyndet blev 1 2K Vinnö ängar 23/5 
(RSG) och första höstfyndet var en honfärgad 
fågel Friseboda 2/8 (Mats Andersson).
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Stäpphök

1 hane Håslövs ängar 4/6 (Hasse Berglund) 
och 1 2K hane Gälltofta 16/9 (MNY).

Kommentar: Arten har varit en stor raritet med 
3 fynd till och med 2009. Med undantag för 
2012, har arten därefter varit årlig i vårt om-
råde från och med 2010.

Ängshök

1 hona Håslövs ängar, Hammarsjön 2/5 (GSV 
m.fl.), 1 2K+ hona Köpinge ängar 21/5 (RSG), 
1 hona Borrestad 27/5 – 4/7 (THL, EVA m.fl.), 
1 hane Östra Sönnarslöv 5/6 (GRFL) och tro-
ligtvis samma hane Everöd 6/6 (JLR), 1 2K 
hona Lunkeskog, Norra Strö 8/6 (MNY) och 
1 hona Sånnarna, Åhus 14/6 (Hasse Berglund, 
HC).

Kommentar: Inga observationer finns som ty-
der på att något häckningsförsök har gjorts.  

Duvhök

Häckningar: Under april rapporterades 5 indi-
vider i mer eller mindre lämplig häckningsbio-
top, väl utspridda från söder till nordost men 
ändå ganska kustnära. Observationer saknas 
i de västra och norra delarna av vårt område. 
Endast en observation med högre häcknings-
kriterie rapporterades; ett spelande par i mitten 
av april.

Kommentar: Det är önskvärt att fler rapporte-
rar misstänkta eller säkra häckningar, av denna 
skogens doldis.

Sparvhök

Höststräck: Bästa sträcksiffran blev 53 ex str 
S Sandafuret, Landön 13/10 ( HC) och 24 ex 
Sånnarna 19/9 (RSG).

Ormvråk

Höststräck: Bästa sträckdagarna var 70 ex str 
S Fårabäck 6/10 (HC) och 62 ex str S Edenryd 
8/10 (Ola Svensson). Bättre sträckbevakning 
under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna 
pricka in någon dag med tresiffriga antal.

Bästa sträcksiffran från vårt område är 660 ex 
str S 13/10 1984.

Fjällvråk

Inga bra sträcksiffror har rapporterats. Bättre 
sträckbevakning under sept/okt efterlyses. 
Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med 
(minst tvåsiffriga antal).

Inga sommarfynd finns. Sista vårfyndet gjor-
des vid Gyetorpskärret 2/5 (LNI) och första 
höstfyndet gjordes i mitten av september, vil-
ket är normalt.

Kungsörn

Årets örnräkning 6/1 bjöd på 6 örnar (4 ad och 
2 yngre) i Kristianstad kommun (NWA m fl).

Häckningar: Två par lyckades med sina häck-
ningar och paren fick fram vardera en unge. 1 
par misslyckades med häckningen på en lokal 
där man tidigare misstänkt att det fanns ett re-
vir. 1 par har bara setts sporadiskt i sitt förmo-
dade revir och ett nytt par sågs på en ny lokal.

Detta innebär att vi har 5 revir inom klubbens 
verksamhetsområde. Den skånska stammen 
uppskattas till 10 par och 2017 fick örnarna 
bara ut 3 ungar, det sämsta sedan 1994. ”Våra” 
örnar stod alltså för majoriteten av de lyckade 
häckningarna.

Hittar du något misstänkt kungsörnsrevir är 
det bra om du kontaktar örnssamordnaren, 
som i vår förening är Göran Flyckt. Speciellt 
sommarobservationer (maj-juli) är extra in-
tressanta.

Fiskgjuse

Första gjusarna blev 1 par Karpalundsdam-
marna 19/3 (SSV).

Häckningar: Flest par fanns i vanlig ordning i 
Ivösjön där det fanns ett 13 bebodda bon (LNI 
m fl).

Ytterligare 8 par har rapporterats från Aras-
lövssjön (2 par), Hammarsjön (2 par), Opp-
mannasjön (1 par) och Immeln (1 par). Två 
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Månadsfördelningen på fynden av aftonfalk 2000-2017.

häckningar som inte ligger i direkt anslutning 
till en sjö har också rapporterats. 1 par Egeside 
och 1 par Borrestad.

Höstfynd: Sista observationen var 1 ex Toste-
berga bodar 28/10 (LNI). Detta var det tredje 
senaste höstfyndet någonsin, endast slaget av 2 
tidiga novemberfynd 2013.

Aftonfalk
1 ad hona Sånnarna 10-15/6 (Martin Dreibe, 
CNN m fl).
Kommentar: Arten fortsätter att vara en fåta-
lig, men nästan årlig raritet. Sedan 2000 har 
det gjorts 22 fynd av 25 ex och 6 av åren har 
det helt saknats fynd.
Vårfynd i maj har dominerat fyndbilden stort, 
men det finns junifynd sedan tidigare, se fig X. 
Stenfalk
Vinterfynd: 1 ex Söderäng 7-8/1 (GRFL m 
fl), 1 ex Tosteberga 14/1 (Ola Bondesson), 1 
ex Vinnö ängar 15/1 (ARLA), 1 hona Olse-
röd 17/2 (THL), 1 ex Ripa 17/2 (HC), 1 ex 
Tosteberga 25/2 (LNI) samt 1 ex Yngsjö 8/12 
(THL), 1 ex Horna 8/12 (HC) och 1 ex Van-
neberga 22/12 (THL).

Vårsträcket: Under perioden 6/3-10/5 rappor-
terades 13 ex, ganska jämt fördelade under pe-
rioden. Antalsmässigt var uppträdandet väldigt 
likt föregående år.

Höststräcket: Åter igen ett år där första ob-
servationen görs ovanligt tidigt, 1 ex Pulken 
5/8 (Anders Wånge Kjellsson). Detta var det 
näst tidigaste augustifyndet någonsin. Tidigare 
finns fynd från 4/8 2016 och 19/8 (1982, 2002 
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och 2007). Även årets andra och tredje höst-
fynd var tidiga, 1 ex Vannebergaholmen 16/8 
(RSG) och 1 ex Hammarslund 16/8 (GSV). 
Under perioden 23/8-21/11 rapporterades ca 
13 ex, vilket endast är hälften av en normal 
höstsumma.

Lärkfalk

Första lärkfalken sågs vid Sånnarna 29/4 
(BSV), ett normalt ankomstdatum.
Största ansamlingarna var 6 ex Åby ängar 14/5 
(SSV), 6 ex Axeltorpsviken 9/6 (MNY) och 6 
ex Fjälkinge 17/8 (RSG).
Rekordet i vårt område, i antalet lärkfalkar 
som sett på en lokal samtidigt, var 13 ex Pul-
ken 5/5 2005.
Årets sista lärkfalk blev 1 ex str S Friseboda 
5/10 (CNN), ett normalt datum.
Pilgrimsfalk
Vinter/Vårfynd: Under januari - februari har 
det setts pilgrimsfalk på ett 10-tal lokaler i vårt 
område (se fig). Det är svårt att säga hur många 
fåglar som varit inblandade, eftersom de är 
goda flygare och förflyttar sig snabbt, men det 
rör sig troligtvis om flera adulta och 1-2 2K-
fågel som övervintrat i vårt område.
Fig X  Fynd av pilgrimsfalk (jan-feb 2017).
Under mars-april har det rapporterats pilgrims-
falkar från ca tiotalet lokaler. Samtliga obser-
vationer utom två (2K-fåglar) har rört adulta 
fåglar. Återigen är det svårt att säga om det är 
olika fåglar. Flera rör nog de övervintrande 
fåglarna men troligtvis finns också flera nya 
individer som rastat under sin färd norrut.
Ett majfynd finns rapporterade. En 2K-fågel-
höll till på Håslövs ängar 9-12/5 (LNI, RSG, 
m fl).
Sommarfynd (juni/juli): 2 2K-fåglar Håslövs 
ängar 14/7 (RSG), 1 1K Adinal 23/7 (August 
Thomasson), 1 ex Tosteberga ängar 26/7 (Jan 
Wernerman) och 1 ad Gröna Skär (Ivösjön) 
27/7 (LNI).

Höstfynd: Under augusti gjordes 12 observa-
tioner, vilket är mer än vad som brukar ses. 
Under sept-nov gjordes över 30 observationer 
och även här är det mycket svårt att avgöra hur 
många olika individer det rör sig om.

Decemberfynd: Det har inkommit rapporter 
om 7 fynd, samtliga som åldersbestämts var 
adulta. Flera av observationerna gäller säkert 
1-2 ex som kommer försöka övervintra i vårt 
område.

Vattenrall

Under eftervintern (januari-februari) iakttogs 
sammanlagt sju vattenrallar på fem lokaler i 
Råbelövssjön, Oppmannasjön, Trolle-Ljungby 
och Skräbeåns mynning medan bara två fåg-
lar rapporterades under förvintern (december), 
båda på olika lokaler i Råbelövssjön.

Småfläckig sumphöna

Under 2016 lyste den småfläckiga sumphönan 
med sin frånvaro i vårt rapporteringsområde. 
Under 2017 påträffades den på en lite udda 
lokal, nämligen Siesjön, på gränsen mellan 
Skåne och Blekinge. Den rapporterades öm-
som från Bromölla kommun och ömsom från 
Sölvesborgs kommun 29/4-2/5 (LNI m fl).
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Sothöna

Flockar med fler än 100 ex har bara rapporte-
rats från Valjeviken, på gränsen mellan Skåne 
och Blekinge. Som mest sågs 900 ex 26/1 och 
29/11 (MNY). 

Trana

Övervintrare: 1ex Yngsjö kapell 17/1 (NWA, 
LNI) kan vara en övervintrare. 

Vårrastande: Första vårfyndet gjordes med 2 
ex Pulken 18/2 (CNN m fl).

Samma tid som i fjol började större antal upp-
träda i Pulken. 1675 ex rastade 17/3 (EVA). 

Mellan den 24/3 och 4/4 noterades 6000-8900 
tranor vid matningsplatsen i Pulken, med max-
imum den 26/3 på minst 8900 tranor (EVA). 
Antalet minskade sedan successivt och den 
sista uppgiften om fler än 1000 tranor är från 
16/4 (David Klingberg). 

Häckningar: Rapporter om tranor som uppträtt 
parvis eller visat häckningsindicier under vår 
och försommar föreligger, men kan inte ligga 
till grund för uppskattning av det ökande anta-
let häckande par. 

Maj-september: Första sommarrapporten ut-
görs av 120 ex Fredriksdalsviken 3/8 (HC). 
Under augusti-september föreligger sedan 
rapporter med tyngdpunkt från Hammarsjön 
till Pulken och med som mest 600 ex Håslövs 
ängar 17/9 (GSV).

Morgonen den 6/10 fick några ornitologer upp-
leva ett märklig och mäktigt förmiddagssträck 
av tranor. Sannolikt på grund av dimma tving-
ades stora antal tranor ner för övernattning på 
kvällen den 5/10 längs kusten mellan Tosteber-
ga ängar i norr och Landön i söder. Alltefter-
som dimmorna lättade på morgonen lyfte flock 
efter flock och drog söderut med aktiv flykt 
mellan 8 och 12 på förmiddagen. Sammanlagt 
noterades minst 9000 tranor (LNI, JLI, HC).

Vinterfynd: Den 28/12 rastade 7 ex Pulken 
28/12 (CCT).

Strandskata

Vårfynd: Första fågeln sågs vid Äspet 27/2 
(JLR) och 3/4 sågs flera fåglar på olika plaster.

Större flockar: 38 ex Miklagård 14/3 (JLR) och 
38 ex Isternäset 22/3 (CMA).

Häckning: Strandskatan häckar med åtskilliga 
par inom vårt område. Vid kusten men även på 
åkermark och inne bland bebyggelse.

Höst: Större flockar på höststräck var 28 ex 
Äspet 3/8 (August Thomasson), 40 ex Frise-
boda 6/8 (Jan Wernerman) och 53 ex Rigeleje 
7/8 (UGS).

Skärfäcka

Vårfynd: De första skärfläckorna var 4 ex 
Äspet 12/3 (CMA, SEN).

Större flockar: 50 ex Äspet 17/3 (HWI, LNI) 
och 60 ex Äspet 11/4 (Per Fogelstörm).

Häckning: Trots att minst 7 par ruvade var det 
bara1 par som lyckades med häckning i Äspet 
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och fick ut två ungar. 12-13 par ruvade på Tru-
eskär med okänt häckningsresultat.  På Lyng-
byholmen ruvade 5 par och minst ett av paren 
fick ut små pull. Inga rapporter om häckning i 
Terraviken detta året. 

Höst: Sista rapporten för året var 2 ex 16/9 
Äspet (GRFL).

Kommentar: Det är svårt att uppskatta det 
häckande beståndet eftersom skärfläckor som 
misslyckas med häckningarna ofta flyttar runt 
och försöker häcka igen. Uppskattningsvis på-
började minst 25 par häckning i vårt område.

Mindre strandpipare

Vårfynd: Det första vårfyndet var 1 ex Äspet 
29/3 (Lars Lundquist) var ett tidigt fynd, bara 
en dag senare än förra årets fenologirekord.

Häckningar: Par som uppvisade häckningsbe-
teenden sågs på 12 olika lokaler. Enda lokalen 
där ungar sågs var Äspet.

Höst: Arten rastar på hösten regelbundet och 
sista observationen blev 1 1K Äspet 16/9 
(GRFL).

Större strandpipare

Vårfynd: Årets första observation var 1 ex 
Tosteberga ängar 16/2 (NWA).

Höst: Den största flocken var imponerande 
400 ex den 25/8 i Äspet (Lars-Erik Jönsson) 
och årets sista observation var 1 ex Äspet 
18/10  (LNI).

Svartbent strandpipare

1 hona Äspet 24/5 (LGN m fl). 

Kommentar: En riktig raritet som bara setts 5 
ggr tidigare under 2000-talet. Alla utom ett av 
fynden har gjorts i Äspet.

Ljungpipare

Vårfynd: Ljungpiparen visade sig redan den 
19/2 då 1 ex sågs på Håslövs ängar (SEN).

Inga stora vårflockar finns rapporterade. Som 

mest 50 överflygande Karpalundsdammarna 
22/3 (CNN).

Höst: Största flocken var 1500 ex Håslövs äng-
ar 24/10 (JLR) Sista obsen för hösten blev den 
29/11 då 1 ex flög över parkeringen på Håslövs 
ängar (LSU).

Kustpipare

Vårfynd: Från 15-29 maj rastade enstaka kust-
pipare på Vannebergaholmen, Terraviken, 
Äspet och Söndre krok.

Höst: Arten sågs regelbundet 19/7- 6/10. Det 
största antalet var 31 ex str S 6/8 i Äspet 
(GRFL). Sista höstobsen var 1 ex 7/10 (Inger 
Svensson).

Tofsvipa

Vinterfynd: Endast 3 januarifynd gjordes. 9 
ex Vinnö ängar 3/1 (ARLA), 1 ex Köpinge 
ängar 14/1 (CNN) och 2 ex Vinnö ängar 14/1 
(GRFL). Från mitten av februari sågs tofsvipor 
på många ställen.

Stora ansamlingar: 500 ex Köpinge ängar 4/3 
(EVA, Mona Hansson, Stig Sturesson) och 800 
ex Olsgård Lyngby 15/3 (Johan Andersson). 
Den största rastande höstflocken var 2000-
2500 ex 4-8/11 Vinnö ängar (August Thomas-
son).
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Ganska många tofsvipor var kvar under första 
halvan av december och sista observationen 
var 35 ex Trolle Ljungby 30/12 (NWA).

Kustsnäppa

Vårfynd: Första vårfyndet var 1 ex Äspet 21/5 
(Anton Samuelsson, Elenor Lindstedt). Sedan 
sågs 1-6 ex i Äspet under vårsträcket juni ut. 
Enda observationen utanför Äspet var 1 ex 
Miklagård 27/5 (HC).

Höst: Under hösten rastade kustsnäppor på fle-
ra ställen längs kusten. De flesta fåglarna sågs 
i Äspet med de största flockarna 70 ex 3/8 (Jan 
Wernerman, GRFL) samt 122 ex 4/8 (GRFL).

Den sista höstobsen var 1 ex Östra Hammaren 
6/10  (LNI).

Brushane

Vår: De första fåglarna var 2 ex Pulken 17/3 
(EVA) och den största vårflocken, precis som 
förra året, 110 ex Håslövs ängar 7/5 (LNI). 
Rastande fåglar som spelade lite sågs på Viby 
ängar 6/5 (EVA) och Adinal Herrgård 6/5 
(PÖD).

Höst: Brushanar rastade på flera lokaler juni-
sept. Högsta antalet blev 70 ex Håslövs ängar 
20/9 (RSG).

Sista obsen för året var 1 ex Vinnö ängar 17/10 
(HWQ).

Myrsnäppa

Vår: Mellan 14/5-2/6 rastade 1 - 8 ex i Äspet. 
Ett antal som stack ut var 13 ex 21/5 (THL, 
Åke Svensson).

Sensommar: Arten rastade regelbundet i Äspet 
med 1-3 ex under perioden 20/7-30/8.

Kommentar: Den höga vårsiffran var den näst 
högsta som påträffats i vårt område, endast sla-
gen av 14 ex 24/5 2015.

Spovsnäppa

Vårfynd: 2 försommarfynd gjordes i Äspet. 

1 ex 20-21/5 (EVA m fl) och 2 ex 6-8/6 (Ola 
Bondesson, JLR, HC).

Höst: Första fågeln på sydsträck blev 1 ex 
Äspet 7/7 (Bengt Nordin, RSG). Sedan sågs 
spovsnäppor i Äspet 7/7-16/9. Den största 
ansamlingen var 52 ex 19/7 (Simon Stenberg 
Jönsson, Edvin Klein).

Några fynd på andra lokaler konstaterades, 1 
ex Adinal 19/7 (HWQ), 1 ex Terraviken 21/7 
(HC), 3 ex Pulken 23/7 (CCT, Jan Werner-
man), 3 ex Isternäset 7/8 (Stefan Wulf, CMA, 
Cecilia Bergman) och 1 ex Terraviken 13/8 
(HWI). Höstens sista notering var 1 ex (1k) 
Äspet 16/9 (GRFL).

Kommentar: Inlandsfynd är ovanliga och att 
det gjordes fynd på 3 olika lokaler samma år 
har nog aldrig hänt tidigare.

Mosnäppa

Vår: Den första observationen var 1 ex Adinal 
herrgård 5/5 (THL, m fl). 1-6 ex sågs regelbun-
det under en månads tid, framförallt i Äspet 
och Adinal. 

Höst: Under sydsträcket sågs mosnäppor rasta 
i Äspet 5/7-10/9, med toppnoteringen 12 ex 
29/8 (PÖD).

Sista obsen var 2 ex Äspet 10/9 (GRFL, Pål 
Axel Olsson).

Sandlöpare

Vårfynd: 2016 rapporterades inga vårfynd. 
Under våren 2017 noterades flera dagar med 
1-4 ex Äspet 28/5-9/6 (GRFL, JLR m fl).

Höst: 1-4 ex i Äspet flera dagar under höst-
sträcket 17/7-21/9. Utöver Äspet sågs ytterli-
gare några fåglar längs kusten. 3 ex Friseboda 
9/8 (GRFL) och 3 ex Käringören 12/9 (GRFL).

Kärrsnäppa

Vår: Första observationen för året blev 1 ex 
Micklagård 29/1 (HWI). Första riktiga vårfyn-
det var 1 ex Håslövs ängar 17/3 (HC).
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Under våren sågs kärrsnäppor på flera lokaler. 
Största ansamling blev 200 ex Äspet 8/5 (Jo-
han Östberg).

Höst: Kärrsnäppor sågs under hela hösten på 
olika lokaler. Som vanligt sticker Äspet ut som 
rastplats för kärrsnäpporna. De största flock-
arna här var 800 ex 24/7 (JLR m fl) och 740 
ex 10/9 (MNY). Sista rapporten var 1 ex 9/11 
Vinnö ängar (HWQ).

Kommentar: Vårflocken i Äspet är den största 
flock som registrerats i vårt område under maj.

Sydlig kärrsnäppa Calidris schinzii

Rasen har inte med säkerhet häckat i vårt om-
råde på flera år trots att enstaka observationer 
gjorts årligen. Följande observationer har rap-
porterats under 2017: 1 ex Vannebergaholmen 
26-30/4 (THL, HC) och 1 ex Äspet 22/6-10/7 
(THL, RSG m fl). Med största säkerhet gjordes 
inga häckningsförsök i vårt område.

Skärsnäppa

Endast fyndet blev 2 ex 1-4/11 Äspet (JLR, 
CMA m fl).

Småsnäppa

Vårfynd: Årets första 1 ex Äspet 10/5 (GRFL). 
Småsnäppan rastar fåtaligt på våren men sågs 
regelbundet i Äspet 10/5-4/6, och det hög-
sta antalet var 5 ex Äspet 15/5 (Mats Johan-
nesson m fl) och 1/6 (Lars Lindqvist, Ingvar 
Björkhall). Samtliga vårobservationer gjordes 
i Äspet.

Höstfynd: Hösten inleddes med 1 ex Äspet 7/7 
(Jan Wernerman) och därefter sågs regelbun-
det mindre antal ända in i oktober. På hösten 
uppträder arten oftast med lite större antal med 
som mest 10-13 ex under juli och augusti. Sis-
ta höstobsen blev 5 ex 9/10 Äspet (Lars Em-
melin).

Dvärgbeckasin

Vinterfynd: 1 ex Balsby 8-14/1 (HC), och 1 ex 
Vannebergaholmen 28/2 (MNY).

Vårfynd: 1-2 ex Lyngsjön 13-19/4 (HC, THL, 
ARLA), 1 ex Håslövs ängar 8/5 (JLI) och 1 ex 
Pulken11/5 (CCT).

Höst: Höstens fynd var koncentrerade till no-
vember med 1 ex Tosteberga ängar 4/11 (Au-
gust Thomasson), 1 ex Kälkestad 4/11 (HC) 
och 1 ex Lyngsjön 29/11 (NWA).

Enkelbeckasin

Vinterfynd: Några fåglar sågs i januari med 
högsta antalet 6 ex Landön 17/1 (Mats Johan-
nesson).

Toppnotering på våren blev 51 ex Trolle-
Ljungby 19/4 (LNI).

Höstens största ansamling var 40 ex Isternäset 
21/9 och 40 ex Fredriksdalsviken 22/9 (HC).

Dubbelbeckasin

Vårfynd: 1-2 ex spelade Håslövs ängar 17/5 
(GRFL, MNY, CMA m fl).

Morkulla 

Vinterfynd: Under januari och februari rappor-
terades 1-2 ex Hammarspynt (HC, JLI) och 1 
ex Ekestad 15/1 (LNI).

Rödspov 

Vårfynd: Årets första var 7 ex Håslövs ängar 
19/3 (CMA), 1 ex rastande Terraholmen 20/3 
(MNY) och 5 ex Isternäset 23/3 (LNI). Senare 
1 födosökande Äspet 4/4 (Gertrud & Kjell 
Hammelin) samt 1 ex som tvingades landa i 
Pulken 15/4 pga kraftigt snöfall (CCT)!

Häckningstid: Isternäset – i perioden 1-22/4 
fanns 4 ex (2 hanar & minst 1 hona) och ännu 
20/5 hävdade båda hanarna revir (RSG), men 
någon häckningsframgång noterades ej på lo-
kalen.  

Håslövs ängar – upp till 13 hanar noterades 
samtidigt och 3-4 honor! Efter midsommar 
konstaterades 3 framgångsrika häckningar och 
sammanlagt sågs 4 flygga ungar 6/7 från tro-
ligtvis 3 kullar (HC, RSG & Richard Ottvall).
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Horna ängar - 1 par 2/6 (RSG) var årets enda 
rapport från lokalen.

Hovby ängar - 4 hanar (varav 2 spelade & 2 
flög mot Håslöv) och 1 färgmärkt hona sågs 
vid Björkhäll 15-16/5 (RSG) där ett bo med 4 
ägg anträffades 8/6 (RSG). Hovbyparet miss-
lyckades tyvärr då äggen försvann före kläck-
ning (Richard Ottvall). 

Helhetsbedömning: Totalt har minst 17 röd-
spovar observerats i Vattenriket 2017. Majo-
riteten har liksom de senaste åren varit hanar, 
men fyra honor är dubbelt så många som av-
slutade häckningssäsongen 2016. Den stora 
dragningskraften på Håslövs ängar är ett resul-
tat av den dämningsanordning (munk) för att 
styra och hålla kvar vårhögvattnet på ängarnas 
centrala delar som Länsstyrelsens naturvårds-
enhet installerat i diket vid utsiktsplattformen. 
Sammantaget en mycket glädjande framgång 
för arten efter en serie dåliga år! Summa 3 
häckningar på Håslövs ängar med minst 4 
flygga ungar samt 1 häckning på Hovby ängar, 
dessvärre rövad på äggstadiet. 

Höstfynd: 1 ex Isternäset 7/8 (CMA), 1 ex 
Äspet 13/8 (Mikael Jönsson) samt 2 rastande 
Äspet 4/9 (Lennart Persson).

Rödspov (rasen	islandica)

1 1K Äspet 24-26/8 (LGN m fl).

Kommentar: Detta var bara det andra säker-
ställda fyndet av denna rasen i vårt område 
även om man starkt kan misstänka att flera ti-
digare fynd i sept-okt gällt islandica.

Myrspov

Vårfynd: Enda fyndet var 1 ex Käringören 4/6 
(NWA).

Höst: Första fyndet under sydsträcket var 1 
ex Äspet 22/6 (THL m fl). Arten sågs däref-
ter regelbundet både på sträck och rastande t 
o m september ut. Största ansamlingen var 74 
ex Miklagård 5/8 (LNI). Sista fyndet var 1 ex 
Östra Hammaren 6/10 (LNI).

Småspov 

Vår: 1 ex Håslövs ängar 1/4 (Anders Wånge 
Kjellson) blev vårens första. Under april-maj 
gjordes ett 20-tal observationer.

Största flocken var 37 ex str NO Edenryds bad-
plats 8/5 (CNN).

Höst: Under sydsträcket juni-aug gjordes ett 
30-tal fynd fördelade längs kusten. Största 
flocken var 16 ex str S Äspet 24/7 (THL). 
Årets sista observation var 1 ex Äspet 26/8 
(Jan Wernerman).

Drillsnäppa

1 ex Lillesjö 1/4 (NWA). Observationen är en 
av de tidigaste någonsin i vårt område.

Skogssnäppa

Vinterfynd: 1 ex Mjöån, Fävaktarstugan 3/12 
(Niklas Jeppsson).

Kommentar: Sedan tidigare finns bara två vin-
terfynd (2000 och 2015).
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Svartsnäppa

Vår: Första vårfyndet var 1 ex Pulken 14/4 
(CCT, EVA). Därefter enstaka fåglar på flera 
ställen, med 11 ex Adinal herrgård 8/5 som 
största ansamling (August Thomasson).

Höst: Rastande fåglar på sydsträck påträffades 
från mitten av juni-mitten av sept. Sista fyndet 
var 1 ex Vannebergaholmen 21/9 (LNI).

Gluttsnäppa

Vår: Första vårfyndet var 4 ex Pulken 10/4 
(CCT) och därefter 1-8 ex på flera platser un-
der våren.

Höst: Största flocken 19 ex Vannebergaholmen 
31/7 (SEN). 1 ex Isternäset 4/11 (EVA, GRFL 
m fl) var ett mkt sent fynd. Senaste fyndet i 
vårt område är 6 nov.

Dammsnäppa

1 ex Isternäset 4-5/5 (RSG, Mirja-Ström Erics-
son m fl) och förmodligen samma fågel Adinal 
herrgård 5/5 (GSV m fl).

Kommentar: Sedan tidigare finns det 10 fynd 
av dammsnäppa i vårt område.

Grönbena

Stora antal: Största vårflocken var 112 ex Pul-
ken 11/5 (CCT).

Höst: Grönbena sågs under hösten på flera stäl-
len med 10-40 ex. Sista obsen blev 1 ex Vanne-
bergaholmen 23/9 (RSG) och 1 ex Äspet 23/9 
(GRFL).

Roskarl

Vårfynd: 1 ex Terraholmen 29/4 (MNY). I 
Äspet sågs regelbundet 1-3 ex under perioden 
10/5-9/6.

Höst: Under sydsträcket sågs enstaka fåglar i 
Äspet 10/7-28/8. Årets sista fynd blev 1 1k str 
S Juleboda 9/9 (HWI).

Bredstjärtad labb

2 1K str S Friseboda 28/9 (August Thomasson) 
och 1 ex str S Friseboda 23/10 (JLR). 

Kommentar: Det är lika många som 2016 och 
motsvarar normalbilden för höstfynden. 

Kustlabb

Liksom 2016 föreligger inga vårobservationer 
vilket är något anmärkningsvärt. 

Sommar - höstobservationer: Högsta antalet 
16 ex str S Friseboda 15/8 (JLR). Fynden för-
delar sig månadsvis enl följande: juli 12, au-
gusti 24 (inklusive 16 ex enl ovan), september 
6 och oktober 1.

Kommentar: Överraskande många kustlabb-
sobservationer gjordes under juli, framförallt 
vid Äspet. Troligtvis rörde majoriteten av juli-
fynden, av en ensam labb, en och samma över-
somrande 2k-fågel. I övrigt förefaller uppträ-
dandet vara normalt. Normalt observeras drygt 
25 ex.  
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Svarthuvad mås

1 ad Isternäset 13/4 (Elisabeth Sturesson, 
Svante Söderholm m fl), 1 ad Fjälkinge 3/5 
(RSG), 1 2K Håslövs ängar 3/6 (GRFL) och 1 
1K str S Friseboda 24/9 (RSG, Emil Lundahl, 
m fl).

Kommentar: Det är fjärde året i rad som svart-
huvad mås rapporteras. Tidigare år har det en-
bart handlat om enstaka fynd. Nu verkar det 
dock som fynden ökar. Numera häckar arten 
på två olika platser i Sölvesborgs kommun 
och förefaller flytta fram sina positioner som 
svensk häckfågel.

Dvärgmås

Vinterfynd: 1 ad Äspet 11/2 (Edvin Klein m 
fl) och 1 ad 5/3 (GRFL). Ett mera normalt vin-
terantal till skillnad från 2016 då hela 48 ex 
sträckte vid Juleboda 2/1 (GRFL). 

Vårfynd: Under maj kommer alla rappor-
ter från Äspet där drygt 10 ex rapporterades.  
Vårsträcket passerar oftast förbi tämligen obe-
märkt, därav de vanligen fåtaliga observatio-
nerna.

Höstfynd: Rapporterna från hösten pekar på 
låga antal, totalt drygt 60 ex. Endast två rap-
porter noterar tvåsiffriga antal. 12 1K Frise-
boda 28/9 (August Thomasson) och även 12 
ex Friseboda 20/10 (LNI) m fl. Under hösten 
2016 noterades t ex under en dag hela 80 ex.

Skrattmås

Stora antal: Hela 1 350 ex rastade i Hammar-
sjön 16/3 (GRFL).  

Häckningar: Följande häckningar finns rap-
porterade: 33 par ruvade i Noviadammen 12/5 
(ARLA). Ett tjogtal skrattmåsar visade intres-
se för häckning på Trueskär i början av maj 
men övergav strax området. De kan vara dessa 
som sen fanns på en ö väster om Tosteberga 
bodar där 25 par sågs bygga bo 1/7 (GRFL).  
Inga rapporter finns om resultatet. Antalet 
påbörjade häckningar, 58 st, är i samma stor-

leksordning som 2016. De ungfåglar som ses 
vid Äspet kommer troligen från häckningar i 
Blekinge.

Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt i 
vårt rapportområde för en art som genom sitt 
häckningsbeteende ger möjlighet för andra ar-
ter att häcka framgångsrikt. 

Gråtrut

Häckningar: 413 bon räknades in på Salthol-
men och Trueskär vid boräkning 7/5 (PON m 
fl).  Minst 61 pulli Åhus hamn (på tak i ham-
nen) räknades in 24/6 (HWI). Båda uppgifter-
na innebär ett något lägre antal än under 2016.

Kommentar: Arten är numera nationellt röd-
listad p g a att den minskat starkt. Men hos 
oss förefaller den efter en nedgång i början av 
2000-talet hålla sin häckningsnumerär.

Silltrut

Häckningar: Vid boräkningen den 7/5 hittades 
4 bon på Trueskär (PON m fl). Det är första 
gången sen de årliga boräkningarna startade 
2004 som silltrutbon hittas. Även på Brödje-
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holmen och Klinten sågs silltrut under omstän-
digheter som tyder på häckning. Det rappor-
terades från Äspet 12/7 en nyflygg unge som 
mycket väl kan ha kommit från Ängholmarna 
(RSG). Bedömningen är att sammanlagt minst 
8 par häckade. 1980 häckade 670 par silltrutar 
i skärgården.

En rapport angående silltrut med intermedius-
karaktär, 1 ad Fjälkinge 26/5 (RSG).

Tundratrut

En misstänkt bra kandidat rastade i Äspet 
14/10 (GRFL).

Kommentar: Denna tundrahäckande trut fick 
alldeles nyligen artstatus i Sverige. Ännu sak-
nas den dock på den svenska fågellistan efter-
som det finns stora oklarheter kring hur stor 
variationen är hos de tre raserna av silltrut; 
fuscus, intermedius och graellsii, som är de 
främsta förväxlingsriskerna ur ett svenskt per-
spektiv. I dagsläget avvaktar RK att bedöma 
svenska fynd medan man väntar på att fler un-
dersökningar görs för att minimera möjlighe-
terna att fåglar felbestäms.

Kaspisk trut

Först ut var ett något udda midsommarfynd. 
En kraftigt ruggande 2 K-fågel upptäcktes vid 
Balsby 25/6 (CNN).

Höstfynd: Antalet fåglar är något svårbedömt 
men det handlar om närmare 40 olika indivi-
der. Som mest vid ett tillfälle 6 ex Stockabo-
den 1-2/9 (GRFL).

Kommentar: Som vanligt rapporteras mest 1K 
fåglar. Antalet rapporter är ”all time high”. Det 
kan bero på ett ökande antal kaspiska trutar 
och/eller duktigare rapportörer.

Vittrut

1 ex 2K upptäcktes vid Furuboda 3/1 (BSV, 
THL m fl). Denna individ höll sen till hela vin-
tern fram till mitten av mars vid Vitemölla men 
gjorde då och då besök upp i Kristianstad kom-
mun, då mest vid Juleboda - Rigeleje. Detta 
var med stor sannolikhet samma fågel som 
upptäcktes i Äspet julafton 2016.

Ytterligare ett fynd gjordes under årets näst 
sista dag. 1 2K Äspet 30/12 (BSV). Kanske 
kan det vara samma individ som förra året.
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Kommentar: Denna högarktiska trut är mycket 
sällsynt i vårt område. Totalt har endast 5 indi-
vider setts tidigare. Man måste gå tillbaka till 
2004 för att hitta föregående fynd.

Tretåig mås

Höststräck: 1 ad och 3 1K str S Friseboda 
23/10 (THL, JLR, LGN) och 2 1K Friseboda/
Juleboda 24/10 (THL, LNI, GRFL m fl). 

Kommentar: Efter fjolårets enda höstfynd åter-
gick det till normalbilden med 6 ex.

Skräntärna

Häckningar: Skräntärneparet på Trueskär sak-
nades vid boräkningen 7/5. De förde av allt att 
döma en ganska ambulerande tillvaro den här 
säsongen. Den 12/5 fanns förmodligen detta 
par på Rustningsskär med diverse uppvakt-
ningsbeteende för att sen i början av juni på-
börja en förmodad sen häckning på Trueskär. 
Sist gången skräntärnan sågs på häcknings-
skäret var på midsommarafton, för att därefter 
liksom öviga tärnor överge skäret. Häcknings-
försöket misslyckades således.

Kommentar: I fjol ställdes frågan om vi för-
lorat denna karismatiska tärna som häckfågel. 
Tyvärr hänger den frågan fortfarande i luften.

Höststräck: Hela 8 ex Äspet 12/8 (MNY) i en 
flock är en ovanligt stor ansamling för att vara 
i vårt område. 

Kentsk tärna

Vårfynd: De kentska tärnorna vårrastar på flera 
platser längs Hanöbukten. Äspet är en mycket 
frekventerad rastplats. Som mest cirka 200 ex 
23/4 (NWA).

Häckningar: Liksom under de senaste åren på-
träffades ingen häckning. Det fanns inga stora 
stabila skrattmåskolonier kvar som kunde er-
bjuda arten skydd.  Däremot fanns i Blekinge 
på Falkaholmen utanför Sölvesborg och Nor-
rören vid Norje två stora kolonier. Där räkna-
des sammanlagt cirka 400 bon med ägg eller 
ungar.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många 
kentska tärnor under högsommaren. En del 
rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat 
här. Men så är ej fallet. Så snart de kentska 
tärnorna i närområdet, numera Blekinge, bli-
vit flygga placerar föräldrafåglarna sina ungar 
i Äspet. Högsta antal som noterades var 269 
ex varav 81 nyss flygga ungfåglar 9/7 (GRFL 
m fl). 

Silvertärna

Vårsträck: Vårsträcket passerar över Skåne.  
Denna vår rapporterades relativt blygsamma 
antal, som mest 36 ex södra Ivösjön 6/5 (LNI). 
2016 sågs vid Fredriksdalsviken hela 315 ex.

Häckning: Silvertärna häckade med 10 par 
vid Edenryds badplats liksom 18 par på Rakö. 
Vidare förekom häckningsförsök på Trueskär, 
Terraholmen och väster Tosteberga bodar. 
Häckningsresultatet var dock allmänt skralt. 
Dock sågs ungar vid Tosteberga bodar.

Rastande: Största antal under sensommaren 
var 60 ex Äspet 19/7 (Elisabeth Sturesson, 
Svante Söderholm).

Fisktärna 

Häckningar: Häckande fisktärnor finns rappor-
terade enligt följande; Bodarna 15 par, Rakö 2 
par, Lyngbyholmen 10 par och häckningsför-
sök på Trueskär med cirka 10 par. Liksom un-
der de två senaste åren bedöms cirka 35 par ha 
häckat eller gjort häckningsförsök längs kus-
ten. Häckningsförsöket på Trueskär övergavs 
efter hand, liksom övriga tärnor där. Orsaken 
var med stor säkerhet predation bl a av mink. 
Från övriga lokaler har flygga ungar rapporte-
rats. Från inlandslokaler finns inga rapporter 
med säkra häckningskriterier.

Småtärna

Häckning: Endast en rapport om småtärna 
finns; 4 par på Rakö. Av dessa kläckte 2 par ut 
ungar. Minst en av dessa blev offer för mink 
i nästan flygg ålder (PON). Från Äspet rap-
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porteras om flygga ungar men dessa kommer 
inte därifrån. Slutsatsen är att det gick dåligt 
för småtärnorna liksom under de senaste åren.

Svarttärna

Häckning: Totalt häckade 16 par i Hercu-
les dammar. Minst hälften av dessa kläckte 
och hade veckogamla ungar. Samtliga ungar 
försvann och rester vid boplatserna indike-
rar minkpredation. Förmodligen störde min-
ken även övriga par som avbröt häckningen 
(PON). Häckningsresultatet hos oss har gått 
från dåligt, 2 till 3 flygga ungar de två förgå-
ende åren, till uselt under 2017.    

Vitvingad tärna

Efter att ha uteblivit helt under 2016 sågs åter 
vitvingad tärna. Denna gång ett sent höst-
fynd. 1 ex 1K Äspet 30/10 till 2/11 (THL, 
LNI, GRFL m fl). Tärnan bestämdes först som 
svarttärna men korrigerades efter noggrannare 
studier till vitvingad tärna.

Kommentar: Troligtvis har tärnan rastat i Äspet 
en längre tid. En obestämd Clidoniastärna sågs 
några dagar innan den vitvingade upptäcktes 
men artbestämdes aldrig. Vårfynd är vanligast 

av denna art och vi har flera gånger tidigare 
sett massuppträdanden i maj. Tidigare finns 
bara 2 augustifynd under ”hösten”, 2008 och 
2011. 

Sillgrissla

Efter det under 2016 endast rapporterats ett 
fynd så åtgick det till normalbilden. Under 
2017 sågs totalt 9 ex sträcka längs kusten. Som 
mest vid ett tillfälle: 3 ex Äspet 10/7 (GRFL).

Tordmule

Häckning? 4 individer, varav en ringmärkt, 
troligen 2 par, sågs under omständigheter som 
tyder på häckning på Lägerholmen (PON). Se-
nast vi hade sådana indikationer var 2014.

Övriga fynd: Närmare 30 ex rapporterades vil-
ket är mer än normalt. Som mest 5 ex Äspet 
10/7 (GRFL). Under hela 2016 noterades en-
dast 2 ex.  

Tobisgrissla

Ett vårfynd 1 ex Juleboda 11/3 (GRFL) och ett 
höstfynd 1 ex Friseboda 27/10 (JLR) förelig-
ger.

Kommentarer: Av de större alkorna är obser-
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vationer av tobisgrissla de ovanligaste i vårt 
område numera. Men det årliga antalet brukar 
dock ligga på cirka 4 ex. 

Skogsduva

Vårsträck: 200 ex Furuboda kursgård 27/3 
(Pär Söderquist).

Större antal: 80 ex Kälkestad 6/8 (HC) och 85 
ex Ivön 14/10 (LNI).

Turkduva

Högsta rapporterade antal 35 ex Lillö kungs-
gård 1/1 (SEN, CMA).  

Berguv

Två säkra berguvshäckningar konstaterades i 
området vilka gav 2 resp 1 flygg unge. På yt-
terligare två lokaler fanns revirhållande ber-
guvar, men därutöver gjordes inga ströobsar 
2017. Fyra avelsungar uppfödda i vårt område 
frisläpptes på förhösten.

Hökuggla

1 ex Skräbeån, Bromölla 16/10 (Lars Leo-
nardsson).

Sparvuggla

Inga fynd under häckningstid från de traditio-
nella häckningsområdena i norr.

Kattuggla

Antalet lokaler varifrån det rapporterats katt-
uggla har återigen minskat och uppgick 2017 
till ca 35, vilken kan jämföras med fjolårets ca 
40 och toppåret 2009 då ca 60 rapporterades.

Hornuggla

Hornugglans berg- och dalbana fortsätter. Inte 
en enda rapport om hoande ugglor förelig-
ger, däremot ökade antalet lokaler varifrån det 
hörts mattiggande ungar, från 5 under 2016 till 
15 under 2017.

Jorduggla

Uppvisade ett generellt sparsamt uppträdande 
under året. 

Vinter, jan-feb: Inga fynd. 

Vår, mars-maj: Bara tre fynd, samtliga sanno-
likt flyttande fåglar, 1 ex f d golfbanan Ham-
mar 24/3 (NJE), 1 ex Håslövs ängar 29/4-9/5 
(Britt Fransson, Jonas Fransson, JLI m fl) och 
1 ex Önnestad 15/5 (Mats Johannesson).

Häckningstid, juni-juli: Inga fynd.

Höst-förvinter: Få höstfynd, två mot sex för-
ra hösten. 1 sträckande syd Juleboda 15/10 
(GRFL) och 1 ex rastande Östra Hammaren 
3/11 (HC)

Pärluggla

Inga fynd under 2017. 

Nattskärra

Häckningstid: Antal rapporterade revirhäv-
dande nattskärror från slätt- och kustfurena är 
ungefär dubbelt så många som förra året, 25-
24 sj fåglar mot totalt 12-13 sj året innan. Hur 
mycket det speglar en reell ökning respektive 
är ett resultat av riktad uppföljande invente-
ring av åtgärder inom EU-projektet SandLife 
är svårt att uttala sig om. Bland annat notera-
des inte mindre än 6 sj hanar och 4 honor inom 
Friseboda-reservatet 27/5 (PON).
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Inte ett enda fynd föreligger från skogsbygden 
i norr, vilket också är mycket anmärknings-
värt! Vad är det som hänt med miljön här som 
gör att den numera är praktiskt taget utgången?

En riktad uppföljning av nattskärrorna inom 
Höge vägs vindkraftpark på Linderödsåsen 
resulterade i minst 18-22 sj hanar, varav 12 
ringmärktes, 24-28/5 (RSG, Richard Ottvall).

Höstflyttning: Ett roligt fynd gjordes av en 
rastande hane på marken i Sandafuret, Landön 
1/9 (THL).

Tornseglare

Förstafynden gjordes märkligt nog samma 
dag, 7/5, som under 2015 och 2016, med fåglar 
iakttagna vid Håslövs ängar, Karpalundsdam-
marna och Ivetofta (EVA, Carina Mattsson, 
MNY m fl) 

Större flockar (>100): Fyra rapporter om mer 
än 100 fåglar föreligger. 350 ex Äspet 28/6 
(THL), 1300 ex Äspet 30/6 (GRFL), 225 ex 
Pulken 18/7 (CCT) och 300 ex Kälkestad 5/8 
(HC).

Sista observationen utgjordes av 1 ex Trunelän 
17/9 (THL).

Kungsfiskare

Under 2017 minskade antalet rapporterade 
kungsfiskareobservationer med drygt 25 %, 
till 169, efter att ha ökat i flera år. Inga rap-
porter om häckning eller misstänkt häckning 
föreligger.

Härfågel

Två vårfynd vilket senast inträffade 2013, då 
även ett sommarfynd gjordes.

1ex Furuboda 7/5 (Christer Larsson) och 1 ex 
fotograferades vid Tosteberga ängar 13/5 (gm 
EVA). 

En häckning strax söder om vårt område indi-
kerar att det bör ha varit ett bra inflöde under 
våren.

Göktyta

I och med att arten ökat som häckfågel blir det 
allt svårare att skilja mellan rastande vårflyt-
tare och häckande fåglar.

Vårfynd: Under april-maj gjordes liksom i fjol 
fynd på dryg 15 lokaler. På några av dem kon-
staterades senare häckning.

Häckningstid: Den 24/6 ringmärktes 12 pulli 
på Fjälkinge backe, 13 pulli på Mosslunda-
Vä utmark och 12 pulli vid Vittskövle mosse 
(Lasse Sunnestig, Patrick Tollgren Lazarov). 
Vid Aludden på Näsby fält noterades en adult 
fågel med föda till ungar 6/7 (GRFL).

Höst: Årets sista fynd gjordes vid Ågatan, Bro-
mölla 17/9 (Jonas Engzell)

Mindre hackspett

Verkar hålla en stabil häckningspopulation i 
vårt område. Antalet lokaler arten noterades 
på under häckningstid (mars-juli) var i samma 
storleksordning som åren innan, 30, mot 26 
under 2016 och 30 under 2015. 

En konstaterad häckning vid Björkets idrotts-
plats, med adult fågel som lämnar föda till 
ungar 16/6 (NJE).
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Trädlärka

Det gjordes inga vinterfynd av arten och inga 
höga antal sågs.

Sånglärka

Vårsträck: Högsta antal som sågs var 300 ex 
rastande Östra Ljungby 25/2 (LNI).

Höststräck: Största sträcksiffran som notera-
des under hösten var 500 ex sträckande SV, 
Kungagården Vanneberga 14/10 (HC).

Berglärka

Vårfynd: 1-2 ex Vannebergaholmen och Lyng-
byholmen 26-27/4 (THL, MNY, HC m fl).

Höstfynd: 1 ex Tosteberga bodar 8/10 (Agne 
Paulsson, Per Norlin), 1 ex Östra hammaren 
27/10 (HC), 1-4 ex Äspet 30/10-3/11 (THL, 
BSV, LNI) och sista noteringen gjordes 1 ex 
Äspet 7/11 (THL, MNY).

Kommentar: Berglärkan är inte årligt före-
kommande, men 2017 fick vi besök både un-
der vår- och höstflytt. Höstfynden är vanligast 
och i år med ovanligt många under en längre 
period.

Backsvala

Efter de sista årens knapphändiga rapporter 
om häckande backsvalor fick vi 2017 en bättre 
uppfattning genom årets inventering.

Häckning: 550 bohål Bäckaskogs grustag 26/5 
(UTO, Josefin Svensson), 12 bohål (jordhög) 
Munkeberg/öst om/ Vä 28/5 (Leif Segel-
ström), 4 bohål Bromölla norra (jordhög) 29/5 
(LNI), 36 bohål Bromölla industriområde 29/5 
(LNI), 42 bohål Östad/Björklunds grus 30/5 
(NWA), 4 bohål Önnestad stenbrott 30/5 (Sven 
Waldemarsson), 55 bohål Flodala, Fjälkinge 
backe 7/6 (NWA), 100 bohål Hörröds grustag 
8/6 (LSU), 50 bohål Horna grushåla 9/6 (LNI), 
248 bohål Hultagårdens grustag 11/6 (LNI) 
och 30 bohål Färlöv/norr om 12/6 (Patrik Toll-
gren Lazarov).

Kommentar: Årets resultat visar nästan en 
halvering av antalet bohål, 1183 mot 2092 som 
räknades 2003 då backsvalorna inventerades 
förra gången. Alltså en rejäl minskning och 
den negativa trenden visar sig tyvärr att fort-
sätta. Troligtvis finns det ändå några häckning-
ar som inte blivit hittade. Förhoppningsvis kan 
vi hjälpas åt att hålla koll på kända lokaler och 
även hålla ögonen öppna för nya häckplatser.

Ladusvala

Stora flockar. Under våren noterades 1000 ex 
rastande Äspet 10/5 (GRFL).

Höststräck: Högsta antalen från höstflytten var 
1200 ex som gick in för nattkvist i vassarna vid 
Yngsjön 1/9 (GRFL), 1500 ex Österlövs bad-
plats 12/9 (SSV) och 1100 ex str S Friseboda 
18/9 (JLR).

Hussvala

Stora flockar: Den enda rapporteringen om 
större antal var 300 ex rastande Äspet 10/5 
(GRFL).

Fältpiplärka 

Vårfynd: Förstafynden var 1 ex Sånnarna 6/5 
(GRFL) och 1 sj Gropahålets S sida 7/5 (HC).

Häckningstid: Arten inventerades av Patrik 
Olofsson och följande rapporter inkom (redo-
visade fr N mot S med högsta häckningskriterie 
angivet). Ett matande par Bäckaskogs grustag 
18/6 (PON). En sj hane NO Everöds flygplats 
22/7 (Kaj Svahn). Ett par med ungar Horna 
grusgrop V om Åhus både 17/7 och 15/8, det 
senare datumet är årets sistafynd (PON). Två 
ad med avledningsbeteende NV om paddgro-
pen, Sånnarna 14/6 (PON). En sj ad Kaptenens 
väg, Nyehusen 12/7 (PON). Två födosökande 
Gropahålet 15/7 (Jan Wernerman). En sj hane 
500 m N om Stockaboden 3/6 (PON). En ad + 
2 juv centrala delen Friseboda i anslutning till 
restaurerad sandblotta 12/7 (PON). Två var-
nande ad S delen Friseboda 3/6 (PON). Ett par 
och sång G:a Stockholmsboden, Nyagrop 3/6 
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(PON). En förbiflygande Rigeleje 24/6 (UGS). 
Ett ex i lämplig biotop Trunelän 16/5 (THL). 
Två ad matar 4 pulli Ö delen Kumlan, Mag-
lehem 17/6 (PON). Fyra ex V delen Kumlan, 
Maglehem 8/7 (Monica Pedersen). Två födo-
sökande Juleboda 5/7 (CNN).

Helhetsbedömning: Tio revir 2017 kan jämfö-
ras med 9 revir 2013 och 18 revir 2008. Den 
nedgående trenden tycks bruten och glädjande 
nog tycks arten svara bra på de restaureringsåt-
gärder som vidtagits inom Sand Life-projektet. 
Flera par har häckat i anslutning till öppnade, 
nyskapade sandblottor efter fällning & vege-
tationsröjning. Under 2017 inventerat arten i 
vårt område och en utförlig artikel finns i Spo-
ven nr 1 2018.

Trädpiplärka

Höststräck: Den enda större sträcksiffra som 
noterats är 250 ex str s Sandafuret 20/8 (GRFL, 
MNY, Ulf Sjölin).

Ängspiplärka

Vinterfynd: Ännu en mild vinter gjorde att 
ängspiplärkor valde att övervintra och fynd 

gjordes på 8 olika lokaler under januari – fe-
bruari. 1 ex Äspet 4/1 (August Thomasson, 
Erik Sjögren, Emil Lundahl), 2 ex Äspet 17/1 
(Jan Wernerman), 2 ex Äspet 21/2 (MNY), 
1 ex Landön 16/1 (NWA), 1 ex Terraholmen 
16/1 (MNY), 1 ex Oxaholmen 17/1 (MNY), 
2 ex förbiflygande Tosteberga bodar 23/1 
(MNY, Ulf Sjölin), 1 ex Pulken 11/2 (GRFL). 
Som mest sågs 6 ex rastande Tosteberga ängar 
17/2 och samtidigt sågs 2 ex förbiflygande 
(LNI) och de rastande sågs även dagen efter på 
samma lokal (MNY). 2 ex Vannebergaholmen 
18/2 (NWA) och sista vinterobservationen var 
1 ex Äspet 27/2 (THL).

Decemberfynd: Ett enda fynd gjordes med 1 
ex Äspet 16/12 (CMA, Jens Mattsson).

Rödstrupig piplärka

Höstfynd: 1 ex Åsums ängar 4/9 (Harald Per-
by, JLR), 1 ex Pulken 5/9 (CCT), 1 ex Håslövs 
ängar 5/9 (GRFL), 1 ex Isternäset 10/9 (EAN), 
1 ex Äspet 10/9 (GRFL, EVA), 1 ex Söndre 
Krok/Tosteberga 11/9 (MNY), 1 ex Äspet 
12/9 (LNI), 1 ex Söndre Krok/Tosteberga 19/9 
(MNY), 5 ex rastande Håslövs ängar 19/9 
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(GRFL), 1-4 ex Håslövs ängar 20/9 (THL, 
MNY, RSG), 1 ex Terraviken 23/9 (HC), 1 ex 
Äspet 23/9 (GRFL), 1 ex Nyagrop 24/9 (THL), 
1 ex Härlöv 27/9 (EVA), 1 ex Håslövs ängar 
3/10 (GRFL) och årets sista notering 1 ex Tru-
eskär 6/10 (NWA).

Kommentar: Samtliga fynd gjordes under 
höstflytten med 19 ex på 9 olika lokaler, vilket 
är mer än 2016 då det observerades 11 ex, men 
i linje med 2014 då det sågs 20 ex.

Skärpiplärka

Vårfynd: Första rapporten var 1 ex Östra ham-
maren 2/3 (LNI), 1-2 ex Västra hammaren 
19-23/3 (NWA, JLR), 1 ex Östra hammaren 
20-21/3 (MNY, JLR), 2 ex Äspet 28/3 (THL), 
1 ex Edenryd 1/4 (Ola Svensson) och 1 ex Lä-
gerholmen 30/4 (GRFL).

Sommarfynd: 1 ex Äspet 20/7 (GRFL, LGN).

Höstfynd: 4 ex Trueskär 18/9 (NWA), 2 ex 
Äspet 19/9 (RSG), 1 ex Vannebergaholmen 
19/9 (RSG), 2 ex Håslövs ängar 20/9 (RSG), 
1-2 ex Käringören 23-25/9 (HC, ARLA, Mona 
Wall), 1 ex Friseboda 23/9 (GRFL), 4 ex Äspet 
23/9 (GRFL), 3 ex Terraholmen 23/9 (RSG), 
1 ex Friseboda 26/9 (THL), 1 ex Äspet 30/9-
17/10 (HWI, THL, HWQ), 1 ex Tosteberga 
bodar 1/10 (MNY), 1-3 ex Äspet 30/10-3/11 
(THL, GRFL, BSV), 1 ex Tosteberga ängar 
4/11 (August Thomasson), 2 ex Västra ham-
maren 6/11 (NWA), 3 ex Tosteberga ängar 8/11 
(August Thomasson) och en timme senare 3 ex 
Tosteberga bodar (August Thomasson) vilket 
kan vara samma fåglar som förflyttat sig. Årets 
sista observation var 1 ex Äspet 18/12 (HWQ).

Vattenpiplärka

Vårfynd: 1 ex Takholmen 3/4 (THL, NWA).

Höstfynd: 1 ex Äspet 31/10 (GRFL, LSU).

Kommentar: Detta är 3:e året i rad vi har fått 
besök av vattenpiplärkor och i år med både 
vår- och höstobservation.

Gulärla

Inga stora flockar noterades under vårflytten 
och ej heller under höststräcket. Största antalet 
som sågs var 40 ex Håslövs ängar 11/6 (Tove 
Thomasson, August Thomasson).

Thunbergi: Observationer av den nordliga ra-
sen Thunbergi gjordes med 4 ex Lunkeskog 
6/5 (HWQ), 1 ex Pulken 11/5 (CCT) och en 
större flock med 12 ex Åsums ängar 4/9 (JLR).

Sädesärla

Höstfynd: Under höstflytten sågs 2 större an-
samlingar. 300 ex str S Juleboda 9/9 (GRFL) 
och 600 ex str S Juleboda 10/9 (GRFL).

Forsärla

Vinterfynd: 1 ex Torsebro 6/1 (CNN), 1 ex Tol-
larp 13/1 (EVA), 1 ex Östafors 21/1 (LNI), 1 
ex Äspet 22/1 (BSV) och 1 ex Skräbeåns myn-
ning 14-16/2 (LNI, MNY).

Häckning: Vid Forsakar sågs två par med föda 
åt ungar 28/5 (Bo Brinkhoff, Alicia Ayesta-
ran) och på samma lokal 5/6 en hona med 2 
ungar (Carl Tholin, Ann-Mari Tholin), 1-2 ex 
sågs med mat åt ungar Forsakar 9-16/7 (JLR, 
Magnus Nilsson) och 1 ex pulli sågs på samma 
lokal 16/7 (Magnus Nilsson).

Möjliga häckningar: Vramsån/Ugerup (Per 
Saarinen), Söndre å/Östra Sönnarslöv (GÖFL), 
Blåherremölla (ARLA), Karlolsadammen (Jan 
Wernerman), Gaddaröd (LSU), Årups slott 
(LNI), Torsebro (SSV) och Östafors (LNI).

Decemberfynd: 1 ex Ilnestorp 1/12 (EVA), 1 
ex Naturum vattenriket 2/12 (HC) och 1 ex 
Äspet 21-31/12 (GSV, GRFL).

Sidensvans

Stora flockar: 160 ex Edenryd 18/1 (LNI) och 
115 ex Tollarp 31/1 (Jan-Åke Nilsson).

Kommentar: Endast mindre antal sågs under 
hösten, största flocken 90 ex.
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Strömstare

Vinterfynd: Övervintrande fåglar har setts vid 
följande lokaler, Gaddaröd, Nymölla kvarn, 
Forsakar, Torsebro, Skättilljunga, Tollarp, 
Gärds Köpinge, Årups slott, Västanå kvarn, 
Lyngsjö stamp, Bromölla/motorvägsbron, Öst-
afors, Trollemölla, Kumlan Ö., Västra Vram 
och Brotorpet.

Häckning: 1 flygg unge Vramsån/Tollarp 8/6 
(Jan-Åke Nilsson). Ungen kommer med stor 
sannolikhet från en häckning i Vramsåns vat-
tensystem.

Potentiella häckningar: 1 par bobygge Forsa-
kar 26/3 (JLR) och 4 ex Forsakar 8/4 (RSG, 
Fredrik Lysell) samt 1 par Östafors 1/4 (NWA).

Järnsparv

Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Hedentorp 2/1 (Mats 
Johannesson), 1 ex Landön 8/1 (Niklas Jepps-
son), 1 ex Nymölla 18/1 (LNI), 1 ex Oxahol-
men 23-28/1 (NWA, MNY), 1 ex Axeltorps-
viken 9/2 (NWA), 1 ex Hammarspynt 14-16/2 
(CMA, HC) och 1 ex Landön 14/2 (MNY).

Vinterfynd (dec): 1 ex Edenryd/Bockaholm 
10/12 (MNY), 1 ex Fridhem/Vittskövle vång 
16/12 (GRFL) och 1 ex Hammar/Engelska vä-
gen 18/12 (JLR).

Blåhake

Två fynd gjordes under året, 1 hane rastade 
kort Edenryd 7/5 (Ola Svensson) och 1 ex Kä-
ringören 11/9 (MNY).

Kommentar: Fyndbilden har varierat mellan 
1-3 ex de senaste 11 åren, förutom 2010 då 8 
ex noterades, så årets fynd faller helt inom nor-
malbilden.

Svart rödstjärt

Vårfynd: 1 ex Stockaboden 27/3 (THL, JLR), 
1 ex Furuboda kursgård 27/3 (Pär Söderqvist), 
1 ex Åsumtornet 28/3 (SSU), 1-2 ex Kristian-
stads spårområde 29/3-4/4 (EVA, Lars Jons-
son, CMA), 1-2 ex Äspet 1-2/4 (Claes Mellby, 
Oscar Lindén, Patrik Strömberg), 1 ex Heden-
torp 2/4 (Mats Johannesson), 1 ex Sånnarna 
6/4 (THL), 1 ex Hammars skola 10/4 (Niklas 
Jeppsson), 1 ex Landön 30/4 (Johan Gustafs-
son) och 1 ex Edenryd 20/5 (Ola Svensson).

Häckningar: Säker häckning har konstaterats 
vid Kanalhuset 23/6 (HWQ), Åhus hamn 16/7 
(Folke K Larsson, Virginia Kustvall Larsson) 
och inne i en ventil på Åhus Absolut Company 
25/7 (Jonas Fransson).

Från följande lokaler har häckningsindika-
tioner noterats: Kristianstads spårområde, 
Gunnebovägen 214 Fjälkinge, Nymölla in-
dustriområde, Kanalhuset, Gamla vägen 107 
Fjälkinge, Lillö Kungsgård,

Sånnahallen, Tivoliparken, Hornavägen 264 
och Åhus hamn.

Decemberfynd: 1-2 ex Äspet/södra pirområdet 
20-21/12 (JLR, GSV, HWI).

Kommentar: Många fynd av svart rödstjärt 
har inkommit men fortfarande få rapporter på 
lyckade häckningar.

Svarthakad buskskvätta

Vårfynd: 1 hane Stockaboden 27/3 (THL, 
JLR, FRY), 1 hane Sånnarna 6/4 (THL), 1 
hane Håslövs ängar 19/4 (Lennart Anders-
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son, ARLA, EVA), 1 par Håslövs ängar 22/4 
(CMA, HWI, GRFL), 1 hona Håslövs ängar 
23/4 (HC). Observationerna på Håslövs ängar 
rör sig troligtvis om samma fåglar. 1 par Lun-
keskog 6/5 (August Thomasson, HWQ) och 1 
par Övarp/nordväst om våtmarken 7/5 (Mikael 
Svensson, Anna Fohrmann).

Häckningar: 1 par med pulli sågs i Lunkeskog 
under perioden 7/5-14/8 (RSG, Magnus Hell-
dén, Bengt Nordin) och lyckad häckning kon-
staterades med minst 3 nyligen flygga ungar 
1/7 (August Thomasson, Tove Thomasson). 
Ytterligare en lyckad häckning genomfördes 
i Vittskövle mosse 7-11/7 (RSG, GRFL) där 
paret fick ut minst 3 ungar.

Årets sista observation blev 1 hane och 2 1K 
i stort sädesfält Friseboda 9/8 (Detlef Singer).

Kommentar: Första lyckade häckningen i vårt 
område skedde 2016 i Vittskövle mosse och i 
år på samma plats upprepades händelsen och 
här ringmärktes också 1 2K hane och 2 flygga 
ungar. Dessutom skedde ytterligare en lyckad 
häckning i Lunkeskog vilket visar att arten är 
på frammarsch som skånsk häckfågel.

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Sånnarna 2/4 (SEN, CMA), 
1 hane Åsums ängar 14/4 (RSG, SEN), 1 hon-
färgad Viby 25/4 (HC, RSG), 4 ex Fjälkinge 
backe 26-27/4 (RSG, JLR) och 1 ex Änga-
gårdsvägen 6/5 (GRFL).

Höstfynd: 1 1K Landön 26/10 (RSG) och 1 ex 
Östra hammaren 27/10 (HC).

Kommentar: De flesta fynden görs som vanligt 
under vårsträcket, då det sammanlagt sågs 8 
ex, vilket är ett normalt antal.

Björktrast

Stora flockar: 800 ex Sjögård 1/1 (Johan An-
dersson), 250 ex Ekestad 14/1 (SSV), 800 ex 
Österlövshus 15/1 (HC), 300 ex Österlövshus 
5/2 (SSV) och 400 ex Bjäret Karsholm 8/4 
(HC).

De största ansamlingarna under årets senare 
del var 1200 ex str S Fjälkinge/Gamla vägen 
107 26/10 (RSG), 400 ex Västra hammaren 
17/11 (HC) och 1400 ex Österlövshus 16/12 
(HC).

Taltrast

Vinterfynd: Det enda vinterfyndet som rappor-
terats var 1 ex som uppehöll sig vid en fågel-
matning i Ivetofta/Bromölla 12-17/2 (MNY).

Rödvingetrast

Vinterfynd: 1 ex Bjäret Karsholm 1/1 (HC), 
2 ex Tosteberga 1/1 (Nils Kjellén), 4 ex Fri-
seboda 1/1 (Nils Kjellén), 8 ex Landön 2/1 
(NWA), 25 ex Österäng 3/1 (GRFL), 9 ex Åby 
3/1 (LNI), 1 ex Vannebergaholmen 5/1 (SEN), 
25 ex Norra Björket 5/1 (CMA), 1 ex Näsby 
fält 5/1 (UTO), 2 ex Kanalhusspången 7/1 
(GRFL,CNN), 4 ex Österängskolan 8/1 (Ingrid 
Laike), 1 ex Linnèrundan 8/1 (Seth Nilsson), 
2 ex Oxaholmen 8/1 (MNY), 2 ex Isternäset 
17/1 (Johan Niss), 1 ex Landön 19/1 (Ragnar 
Gustafsson, Brita Gustafsson), 1 ex Sommar-
lust 6/2 (EAN), 1 ex Österlövshus 9-11/2 (HC) 
och 1 ex Nyagrop 11/2 (THL).
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Stora flockar: 200 ex Österlövshus 1/4 (HC), 
300 ex Ivetofta kyrka/Bromölla 22/10 (LNI), 
300 ex Herculesdammarna (CNN), 1000 ex 
Landön 26/10 (RSG) och 3000 ex str S Fjäl-
kinge/gamla vägen 107 26/10 (RSG).

Decemberfynd: Inga rapporteringar gjordes 
under december.

Kommentar: Ovanligt många observationer 
gjordes under årets två första månader och 
ovanligt få eller rättare sagt inga alls gjordes 
under december. Däremot sågs ovanligt stora 
flockar med den högsta noteringen på 3000 
sträckande ex vid Fjälkinge.

Dubbeltrast

Vinterfynd: 1 ex Kumlan Ö. 15/2 (THL), 2 ex 
Vanneberga plurra 19-22/2 (CMA, SEN, LNI), 
5 ex Miklagård 20/2 (NWA), 9 ex Vanneberga-
holmsfuret 26/2 (GRFL) och 8 ex Vanneberga 
plurra 28/2 (MNY), vilket troligtvis rörde sig 
om samma fåglar som sågs i området 2 dagar 
tidigare.

Stora flockar: Största flocken som noterades 
var 30 ex str S SV Landön 13/10 (HC).

Decemberfynd: 2 ex Östra hammaren 20/12 
(NWA), 1 ex Landön 22/12 (THL) och 1 ex 
Isternäset 31/12 (Svante Söderholm).

Gräshoppsångare

Sjungande fåglar: 9 ex Araslövssjön- Isternä-
set, 6 ex runt Hammarsjön, 1 ex Naturum, 1 ex 
Skönabäck och 3 ex Pulken.

Kommentar: Det är fyra individer färre än 
2016. De senaste 10 årens lägre nivå är oför-
ändrad. Arten var betydligt vanligare under 
1980-2000.

Flodsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Tolebäcken 6/6 (Ola 
Bondesson) och 1 ex Pulken 18-28/7 (CCT, m 
fl).

Kommentar: Även detta år noterades 2 fynd 
vilket har varit ett normalt antal de senaste 
10 åren. Arten har varit årligt förekommande 
sedan 1976. Fyndet i juli var anmärkningsvärt 
sent.

Vassångare

Sjungande fåglar: 1 ex Siesjön 29-30/4 (Andre 
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Julinder, Christian Persson m fl)

Kommentar: Denna art är inte längre årlig men 
noterades för 2:a året i rad. Observationen var 
den första någonsin för Bromölla kommun.

Kärrsångare

Sjungande fåglar: 8 ex Siesjön-Norr om Kris-
tianstad, 16 ex Råbelövssjön-Isternäset, 8 ex 
runt Hammarsjön, 8 ex Egeside med omnejd 
och 4 ex Äspet- Maglehem.

Kommentar: Arten har stabiliserats på denna 
lägre nivå sedan toppåret 2010 med 159 indi-
vider. 

Trastsångare

Sjungande fåglar: 1 ex Martins Rökeri 24/5-
1/6 (Pål Axel Olsson, Christoffer Sjöholm). 
Kommentar: De senaste 10 åren har arten bara 
saknats 2012 och 2015.

Svarthätta

Vinterfynd: 1 ex Egna hem 23/1 (Per-Olof 
Kjellsson)

Kommentar: I genomsnitt var tredje vinter vi-
sar sig denna arten, ofta vid någon fågelmat-
ning. Oftast noteras den någon eller några 
enstaka dagar. Rekordet innehas av en över-
vintrande fågel i Färlöv 1994 som sågs under 
74 dagar (1 jan – 15 mar).

Taigasångare

1 ex Råby 5/10 (Gunnar Gunnarsson, Lars J 
Johnsson)

Kommentar: En art som varit årlig de senaste 
5 åren, även om det fortfarande ses förvånans-
värt få fåglar i vårt område jämfört med resten 
av Skåne (90 ex 2017). Fynddatumet är inom 
förväntad tidsperiod.

Gransångare

Vinterfynd: 1 ex Äspet 29/12 (JLR).

Brandkronad kungsfågel

Sjungande fågel: 1 ex Källan 19/3 (Rune 
Stenholm), 2 ex Kronoskogen Äspet 21/3-5/6 
(JLR, MNY, m fl), 2 ex Norra Björket 24-28/3 
(CMA, EAN, m fl), 1 ex Trollemölla 26/3-18/6 
(FRY), 1 ex Nyagrop 27/3 (THL), 1 ex Kärr-
fästorna 27/3 (JLR), 1 ex Stockaboden 27/3 
(FRY), 1-2 ex Balsberget 30/3-12/5 (Rune 
Stenholm, Fredrik Skeppstedt), 1 ex Edre 
ström 8-9/4 (UTO), 1 ex Herculesdammarna 
13/4 (Hans Norelius, Eva Edmert), 1 ex Kao-
linvägen 14/4 (Kaj Svahn), 1 ex Ekenabben 
8/5 (EAN), 1 ex Östra Täppet 18/5 (CMA) och 
1 ex Harrisvägen 25/6 (Oskar Rang Lindén).

Hela 30 revirhävdande hanar vid vindkraftpar-
ken Höge väg, Maltesholm 5/4-18/6 (Rickard 
Ottvall)

Höstfynd: 1 ex Äspet 25/9 (EVA) och 1 ex Pal-
lers området 16/10  (Örjan Fritz).

Kommentar: Antalet hanar vid vindkraftparken 
Höge Väg är en dryg tredubbling jämfört med 
2016 då det noterades 14 hanar med jämförbar 
inventeringsinsats. Antalet sjungande indivi-
der från andra lokaler är enbart 17 ex, dvs en 
halvering jämfört med förra året. Arten är helt 
klart etablerad i vårt område som häckfågel.

Halsbandsflugsnappare

1 hane Furuboda 9-10/5 (Christer Larsson).

Kommentar: Fynddatumet motsvarar tidigare 
fynd från slutet av april till mitten av maj. Ar-
ten noteras i snitt vartannat år och oftast endast 
1 ex.

Skäggmes

Vinterfynd: 1 ex Råbelövssjön, Balsby 8/1 
(HC), 6 ex Oxaholmen 11/1 (MNY), 2 ex Ny-
mölla 18/1 (LNI). 

Vårfynd: 2 ex Herculesdammarna 13/4 (Tom-
my Lindberg), 1 ex Skönabäck 15/5 (RSG).

Sommarfynd: 4 ex Karpalund 10/7 (RSG) och 
1 ex Yngsjösjön 21/7 (UGS).
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Höstfynd:7 ex Råbelövssjön, Balsby 16/9 
(HC), 3 ex Gummastorpsjön 19/9 (Lasse 
Brae), 8 ex Håslövs ängar 21/9 (CMA), 4 ex 
Herculesdammarna 24/9 (SEN), 7 ex Äspet 
2/11 (MNY) och 5 ex Tosteberga 4/11 (August 
Thomasson).

Häckningsfynd: 4 1K Råbelövssjön, Balsby 
12/7 (CNN).

Kommentar: Betydligt färre fynd än tidigare, 
54 ex jämfört med 85 ex 2016. Första fyndet 
för vårt område gjordes i Hammarsjön 1978. 
Sedan 1990 har arten etablerat sig som häckfå-
gel här. Det häckande beståndet verkar ha nått 
sin kulmen 2004 och sedan sjunkit ner till da-
gens nivåer. Utvecklingen för övriga Sverige 
är en succesiv ökning sedan etableringen som 
häckfågel i början av 1990-talet. 

Talltita

Häckningstid: 2 ex Edre ström 9/4 (UTO), 1 ex 
Arkelstorpsviken 14/4 (Kaj Svahn), 1 ex Jula-
kul 23/4 (EVA) och 1 ad med 2 flygga ungar 
Horna 31/7 (Lars J Jonsson), 

Övriga fynd: 1 ex Västervik 7/1 (UTO), 2 
ex Gualövsskogen 8/1 (Ola Svensson), 4 
ex Ekestad 21/1 (LNI), 1 ex Karsholm 15/1 
(GRFL), 1 ex Vittskövle 18/1 (Jan Werner-

man), 1 ex Dalafuret 21/1 (NWA), 1 ex Kärr-
fästorna 21/1 (Jonas Nilsson), 5 ex Sandafuret 
29/1 (HWI), 2 ex Barnakälla 7/2 (LNI), 1 ex 
Nya grop 11/2 (ARLA), 1 ex Friseboda 7/3 
(Jan Wernerman), 2 ex Röetved 15/12 (HC) 
och 4 ex S Dyneboda 29/12 (GRFL).

Kommentar: Antalet fynd under häckning är 
lägre än 2016 och antalet lokaler har minskat 
från 15 till 12. Arten var sparsam både här och 
i övriga landet fram till millennieskiftet. Den 
ökade fram till 2008 och har sedan legat på en 
stabil men något lägre nivå. Januari är den må-
nad då flest observationer görs, kanske för att 
många är ute och letar nya årsarter.

Pungmes

Häckningsfynd: I Karpalund konstaterades 
4 misslyckade häckningar i form av 3 plund-
rade bo och ett övergivet bo (Peter Öhrström). 
Detta till trots sågs 7 ungfåglar (1 märkt och 
6 omärkta) 9-18/7 (RSG). På Lillö lyckades 
2 häckningar och sammanlagt ringmärktes 11 
flygga ungar. 

Övriga fynd under häckningssäsong: Misslyck-
ad häckning Herculesdammarna 14/5 (Olof 
Persson, Peter Öhrström), Bo med övergiven 
äggkull Utfyllnadsområdet Härlöv 14/5 (Olof 
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Persson, Peter Öhrström), Bo med övergivna 
ägg Rinkabyholme 14/5 (Olof Persson, Peter 
Öhrström), 1 ex Vinnöåns mynning 5-15/5 
(Björn Alfer), ruvande hona Lillö Kungsgård 
14/5 (Olof Persson, Peter Öhrström), 1 ex Ka-
nalhuset 14/5 (UTO), 1 ex Naturum 23/5 (Ce-
cilia Larsson, Jan Larsson).

Kommentar: Totalt 11 funna häckningar och 
7 påbörjade ruvningar mellan Rinkaby och 
Karpalund. Trots flera misslyckade häckningar 
fick minst 3 par/bon ut ungar varav 11 kunde 
ringmärkas. Arten noterades från 9 lokaler 
jämfört med 5 lokaler 2016. Arten har varit en 
häckfågel i vårt område sedan 1980. Dock va-
rierar antalet kraftigt mellan åren.

Sommargylling

Sjungande fåglar: 1 ex Trolle-Ljungby 28/5 
(MNY), 3 ex Fårabäck- Horna Fure 22/6, 1 ex 
Sånnarna 25/5 (SEN), 1 ex Äspet 15/6 (MNY), 
1 ex Fävaktarstuga Mjöån 26/5 (Niklas Jepps-
son), 1 ex Ripa Sandar 3/6 (SSV), 1 ex Tru-
nelän 19/7 (UGS), 1 ex Egeside 16/5 (MNY), 
4 ex Söndre Sand Vittskövle 13/5-13/7 (RSG) 
och 1 ex Blåherremölla 14/5 (THL).

Kommentar:16 sjungande individer är en 
minskning från 27 ex 2016. Antalet lokaler, 11 
stycken, är i stort sett oförändrat. De senaste 
åren har arten både här och i övriga landet 
minskat från betydligt högre numerär under 
toppåren 2008-2011 men är en av våra ordina-
rie häckfåglar sedan etableringen på 70-talet.

Varfågel

Vinterfynd: Under perioden januari - februari 
har ett 40-tal observationer noterats. Sannolikt 
avser de drygt 20 olika individer varav minst 
5 av dessa verkar ha haft permanenta vinter-
revir, då fler obsar gjorts över perioden. Detta 
antagande bygger på att varfågeln har ett rela-
tivt stort vinterrevir, som den också försvarar 
mot andra varfåglar. 1 ex Bjäret, Karsholm 1/1 
(HC), Karsholms gods 31/1 (LSU) och Kars-
holmsvägen, Kälkestad 12/2 (SEN), 1 ex Lan-
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dön 14/1 (Ola Bondesson), Vannebergaholmen 
25/2 (LNI) och Miklagård 26/2 (HC), 1 ex 
Nymölla 16/1 och 31/1 (MNY), 1 ex Hammar-
spynt 12 -14/1 (NWA, CNN) och Håslövs äng-
ar 23/2 (HC), samt ett tredje revir 1 ex Yngsjö-
sjön 1/1 (CNN), och därefter Pulken från 14/1 
(Frank Abrahamson) och regelbundet noterad 
långt in i mars (EVA, CMA m fl).   

Endast enstaka obsar är noterade från övriga 
områden, vilket givetvis inte utesluter att det 
kan röra sig om ytterligare något eller några 
permanenta vinterrevir. 1 ex Lillö borgruin 1/1 
(CMA, SEN), 1 ex Ängagårdsvägen 1/1 (Jo-
han Andersson), 1 ex 500 m söder Vittskövle 
slott 1/1 (Johan Andersson), 1 ex Hommen-
torpvägen väster om Everöd 1/1 (Johan An-
dersson), 1 ex Södra furet, Norra Åsum 2/1 
(GRFL), 1 ex Söderäng 8/1 (Jan-Olov Sved-
berg) samt 14/1 (GRFL), 1 ex Håkanryds gård 
8/1 (LNI), 1 ex Torseke 14/1 (GRFL), 1 ex 
Bockaholm, Edenryd 20/1 (LNI), 1 ex Hovby 
ängar 24/1 (Per-Olof Kjellsson), 1 ex Tolebäck 
1/2 (EVA), 1 ex Axeltorpsviken 9/2 (NWA), 
1 ex Hagstads byväg, Axeltorp 11/2 (NWA), 
1 ex Horna 14/2 (HWQ), 1 ex Söndre Krok, 
Tosteberga 15/2 (MNY), 1 ex Kumlan 15/2 
(THL), 1 ex Sibbarp 15/2 (Thomas Hultquist, 
Mats Waern), samt 1 ex Branthalla 23/2 (LNI), 

Ett sent vårfynd har noterats, 1 ex Vanneberga-
holmen 15/5 (LNI). 

Decemberfynd: 10 noteringar från 7 lokaler 
gjordes under december. 1 ex Fävaktarstu-
gan, Mjöån 3/12 (Niklas Jeppsson), 1 ex Östra 
Ljungby 8/12 (MNY), 1 ex Östra Hammaren 
9/12 (NWA), 1 ex Edenryds badplats 10/12 
(MNY), 1 ex Ekenabben (JLR), 1 ex Röetved 
15/12 (HC) samt 1 ex Lillö borgruin från 13/12 
och året ut (EVA, SEN m fl) 

Helhetsbedömning: Fyndbilden stämmer väl 
med hur det sett ut under senare år. En analys 
gjord av Artdatabanken och som finns publi-
cerad på Artportalen visar att antalet övervint-
rande varfåglar kan fluktuera starkt mellan 



olika år. Fluktuationerna är synkrona över hela 
landet, dvs upp och nedgångar följer varandra 
i alla landskap. Över tid är den övervintrande 
populationen stabil, det finns ingen stigande 
eller sjunkande trend. Denna bild stämmer väl 
med övervintrande varfåglar inom vårt om-
råde. 

Nötkråka

Årets 17 noteringar är endast hälften av de 
senaste årens. Två noteringar är från Kristian-
stads södra kommunhalva, 1 ex Östra Sönnars-
löv 1/2 (EVA) och 1 ex Grustaget, Degeberga 
21/1 (GÖFL), övriga är från norra kommunde-
len och Bromölla kommun.

Från Bromölla rapporterades 1 ex Branthallar 
13/1 (NWA), 1 ex Valje 12/4 (Jonas Engzell), 1 
ex Siesjön 30/4 (MNY) och 1 ex Håkanryd 1/9 
(MNY).  Utöver obsar på de ”vanliga” plat-
serna rapporterades 1 ex NNV om Tosteberga 
fure 31/1 (MNY), och 1 ex Naturum 11/10 
(EVA). Övriga obsar var 1 ex Österslövshus 
9/4 (HC), 1 ex Glasbruket, Bökestad 10/6 och 
10/8 (GÖFL), 1 ex Bökestad 22/8 (GÖFL), 1 
ex Bäen 24/8 (GÖFL), 2 ex Österslövs bad-
plats 12/9 (SSV), 1 ex Sågtorpet, Bäen 6/10 
(GÖFL), 1 ex 500 m NO Röetved 15/10 (HC) 
samt 1 ex Juteboda, Äsperyd 29/12 (GRFL).

Häckningar: Inga noteringar som indikerar 
häckning har gjorts.

Helhetsbedömning: Trots färre noteringar så 
har nötkråkan fortfarande en stabil förekomst 
från området Österlöv/Ekestad och norrut. 

Kaja

Stora antal: 1 000 ex förbiflygande Balsby 18/3 
(CNN) och 1 000 ex förbiflygande Degeberga 
22/9 (THL) är de enda noteringarna av större 
ansamlingar som gjorts. Inga uppskattningar 
finns exempelvis av de mångtusenhövdade 
flockar som övernattar inne i Kristianstad.

Råka

Häckningar: På förekommen anledning ge-

nomfördes under 2014 en totalinventering av 
häckande råka i Bromölla och Kristianstads 
kommuner. Inventeringen är utförligt presen-
terad i Spoven nr 4/2014.

Fortsättningsvis kommer råkan inte att pre-
senteras årligen i vår sammanställning. Endast 
om mycket exceptionella noteringar finns, el-
ler om utvecklingen påkallar att råkan bevakas 
noggrannare igen, kommer den att tas upp i 
den årliga sammanställningen igen. 

Kråka

Stora antal: Normalt ses kråkan inte som kaja 
och råka i riktigt stora flockar, men de kan 
ibland ansamlas på vissa lokaler. Lite utöver 
det vanliga var 100 ex Yngsjösjön 3/4 (Conny 
Palm, Ingvor Svensson).

Stare

Stora flockar: Här tas endast flockar större än 
1 000 ex upp. 3 000 ex Herculesdammarna 
25/3 (AnnSofie Öström), 1 800 ex Isternäset 
18/7 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson), 
1 250 ex Håslövs ängar 26/8 (JLR), 5 000 
ex Yngsjö kapell 21/10 (GRFL), och 1 500 
ex Månsagårdsvägen, Östra Ljungby 28/10 
(LNI).
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sydöstra Immeln 10/6 (Nils Kjellén), 1 ex Fri-
seboda 14/6 (Jan Wernerman), 1 ex Lillesjö 
väg, Yngsjö 25/6 (GRFL), 1 ex förbiflygande 
Vittskövle mosse 8/7 (RSG), 1 ex sträckande 
Sandafuret, Landön 20/8 (GRFL, MNY m fl), 
1 ex Äspet 22/8 (Arne Ekström) och årets sista 
obs, 1 ex rastande Nyagrop 24/9 (THL).

Helhetsbedömning: Av noteringar och kom-
mentarer att döma, så har gulhämplingen nu 
definitivt återhämtat sig och påbörjat en på-
taglig expansion i vårt område, vilket antyddes 
redan av föregående års rapporteringar. Exakt 
hur många hanar och/eller par som nu finns ut-
efter kusten är svåruppskattat, då det inte alltid 
går att avgöra på lokalangivelserna om det av-
ser samma eller olika individer/revir.   

Grönfink

Stora flockar: Riktigt stora flockar har blivit 
sällsynta, men då och då uppträder en sådan. 
Två större flockar noterades, dels 200 ex Kars-
holm 5/10 (SSV), dels som mest 125 ex Äspet 
7 - 11/11 (THL, MNY, HWI).

Steglits

Vinterfynd: 29 noteringar från 25 lokaler sprid-
da i landskapet är något fler än föregående år. 
(8 av rapporterna avser flockar på 10 ex eller 
fler. Flest var 20 ex Balsvik 24/1 (CNN) och 60 
ex Gringelstad 25/2 (Matthis Kaby).

Stora flockar: Förutom flocken som nämns 
ovan sågs flockar på mer än 50 ex på två lo-
kaler på våren och en på hösten. 80 - 85 ex 
Sånnarna 14 - 17/4 (GRFL, JLR, LSU), 100 ex 
Norra Åsum 17/4 (GRFL) och 80 ex Pulken 
2/11 (GRFL).

Decemberfynd: Sammanlagt fyra noteringar 
från lika många lokaler. 4 ex Tosteberga bo-
dar 3/12 (Mats Olsson m fl), 9 ex Egna hem 
3/12 (CMA), 2 ex Äspet 7/12 (THL) samt 3 ex 
Sandafuret 8/12 (MNY).
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Bergfink

Stora ansamlingar: 2000 ex str S Balsby och 
Österslövshus 17-18/11 (CNN, HC), 20 000 ex 
förbiflygande Näsum 26/12 (UTO, Patrik Toll-
gren Lazarov) samt 5 000 ex Axeltorpsviken 
31/12 (NWA).

Bofink/Bergfink

Höga sträcksiffror: 5 000 ex str S Landön 
13/10 (HC).

Gulhämpling

Sjungande fåglar och häckningar: Det förelig-
ger drygt 100 noteringar, varav 40-talet avser 
Furuboda kursgård. I området noterades re-
gelbundet under perioden 31/3 - 18/8 1 - 4 ex 
(Jan Wernerman, Nils Kjellén m fl). På ytterli-
gare minst 6 platser förekommer noteringar om 
sjungande hanar utspridda i tid på ett sådant 
sätt att man får anta att det rör sig om perma-
nenta revir. Dock finns inga observationer av 
honor eller ungfåglar. De flesta ligger utefter 
kusten mellan Juleboda och Helgeåns mynning 
och från söder mot norr är det 3 - 4 ex Juleboda 
9/6 - 26/7 (Agne Paulsson, UGS, m fl), 2 - 3 ex 
Rigeleje 26/5 - 15/8 (UGS, Ragnar Hall, RSG), 
1 ex Nyehusen 21/5 - 19/7 (Jonas Nilsson, Kaj 
Svahn m fl), 1 -2 ex Yngsjö havsbad 23/6 -  
14/7 (GRFL), 1 ex Ratkegården 29/6 och 8/3 
(GRFL), 1 ex Kyrkogården, Kristianstad 30/4 
- 26/5 (Johanna Grönros, CMA, SEN).

Från 15 lokaler finns enstaka noteringar. Dessa 
lokaler är dels några inom kustremsan från 
Åhus och söderut, medan andra är relativt väl 
spridda inom rapportområdet. I tidsordning 
är dessa 2 ex Nyagrop 8/4 (Marie-Louise Bá-
rány), 1 ex Yngsjö 26/4 (Karsten Bringmark), 
1 ex Östra Sandar, Åhus 1/5 (Ulf Arup), 1 ex 
Tradarn, Bromölla 14/5 (Kent O Andersson), 
1 ex Hammarspynt 26/5 (Mattis Arveström), 
1 ex Åvägen, Åhus 26/5 och 28/5 (Ulf Nils-
son, GRFL), 1 ex Högskolan, Kristianstad 
6/6 (EAN), 1 ex Söndre Klack, Degeberga 
6/9 (FRY), 1 ex förbiflygande Södra Sandvik, 
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Grönsiska

Stora flockar: Inga riktigt stora flockar notera-
des. I särklass flest var 500 ex rastande Yngsjö 
havsbad 13/4 (GRFL) och 450 ex sträckande 
Juleboda 16/9 (GRFL).

Hämpling

Vinterfynd: Vinterfynd gjordes vid tre lokaler 
vid lika många tillfällen. 18 ex Utfyllnadsom-
rådet, Härlöv 2/1 (GRFL), 3 ex Oxaholmen 
17/1 (MNY) och 1 ex Nymö 24/2 (JLR).

Stora antal: Någon riktigt stor flock har inte 
noterats. Störst var 40 ex Vannebergaholmen 
21/9 (LNI) och 40 ex Karsholms gods 28/12 
(HC).

Decemberfynd: Förutom decemberflocken 
ovan sågs 7 ex Kälkestad 16/12 (HC). 

Vinterhämpling

Stora flockar: Från vintern - våren föreligger 
ett relativt stort antal observationer och några 
noteringar avser lite större flockar. 60 ex Kars-
holms gods 7/1 och 16/1 (HC, NWA), 50 ex 
Borrestad 3/2 (EVA), 60 ex Nymö 24/2 (JLR) 
samt hela 250 ex Blåherremölla 16/4 (Dan 
Hammarlund, Elisabet Hammarlund). 

Hösten bjöd på relativt sett många observatio-
ner varav flera avser flockar med 10 - 40 ex 
spridda inom rapportområdet. Här tas bara 
flockar 40 ex och större med.  Störst antal var 
40 - 100 ex Äspet 18/10 - 8/12 (MNY, JLR m 
fl). Andra stora flockar var 40 ex Tosteberga 
ängar 31/10 (JLR), 50 ex Karsholms gods 4/12 
(CNN) och 40 ex Yngsjö 5/12 (THL).

Gråsiska

Vi konstaterar att vi numera har tre raser av 
gråsiska att hålla reda på. Den ”vanliga” grå-
siskan (Acanthis flammea flammea) är en år-
lig förbiflyttare och vintergäst som vissa år 
kan uppträda i mycket stora antal. Brunsiskan 
(Acanthis f. cabaret) häckar i vårt område, 
medan snösiskan (Acanthis f. exilipes) hos oss 

är en är en sporadisk och sällsynt vintergäst 
som inte ses varje år.

Stora flocka (flammea): Under årets första tre 
månader noterades relativt många flockar på 
50 till drygt 100 ex. De största flockarna var 
200 ex Bäckaskogs slott 1/1 (Nils Kjellén), 200 
ex Tandvårdshuset, Kristianstad 3/1 (CMA), 
350 ex Skättilljunga 4/3 (Mikael Svensson) 
och 200 ex Galoppvägen, Vittskövle 10/3 (Jan 
Wernerman). 

Från oktober och året ut blev det gråsiskein-
vasion och flockar kunde ses ”överallt”. De 
största noterade var 200 ex Böjens alsump-
skog, Bromölla 14/11 (Jonas Engzell), 1 000 
ex Strandvägen, Ivetofta 14/11 (LNI), 200 ex 
Balsby 29/11 (CNN), 500 ex Böjens alsump-
skog 5/12 (Jonas Engzell), 200 ex Äspet 8/12 
(LSU) och slutligen 200 ex Arkelstorp 17/12 
(UTO).

Sommarfynd/möjliga häckningar (cabaret): 
Under perioden maj - juli är gråsiska rappor-
terad från 15 områden, vilket är något fler än 
föregående år. Noteringar av rasen cabaret, 
brunsiska, har gjorts på 4 lokaler. En notering 
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som bekräftar genomförd häckning har gjorts, 
2 ex 1k brunsiska ringmärkta Näsby fält 26/7 
(Ola Svensson). Övriga lokaler med flera no-
teringar och där häckning kan misstänkas, är 
lämpliga lokaler på Linnérundan, Ekenabben - 
Hammarspynt och området Gropahålet - Yng-
sjö havsbad.

Snösiska (exilipes): Normalt har endast ensta-
ka noteringar om snösiska förekommit, men 
årets gråsiskeinvasion har innehållit betydligt 
fler av denna ras, inte mindre än 22 ex från 16 
olika lokaler har rapporterats!  Fler än en indi-
vid var 4 ex Ripa 9/1 (GRFL), 2 ex Landön 14-
16/1 (HC, MNY), 2 ex Balsby 29/11 (CNN), 2 
ex Gamla vägen 107, Fjälkinge 13/12 (RSG) 
samt 2 ex Äspet 16/12 (GRFL). Övriga platser 
där 1 ex noterades var Ripa 9/1 (GRFL), Mån-
sagården 14/1 (GRFL), Villands Nygård 17/1 
(Johan Andersson), Nittiograderskurvorna, 
Legeved 24/2 (JLR), Östra Hammaren 27/10 
(HC), Böjens alsumpskog, Bromölla 14/11 
(Jonas Engzell), Västra Fäladsmarken 15/11 
(EAN), Åhus hamn 16/11 (THL), Håstad 
18/11 (HC), Olseröd 24/11 (THL), Furuboda 
25/11 (GRFL) och Miklagård 26/12 (HC). Se-
nast det var en sådan invasion av snösiska var 
1995.

(Snösiska)

Som den uppmärksamme noterat, så är snö-
siskan från och med 2017 omklassad från att 
vara en egen art till en ras av gråsiska. Ett för 
många väntat beslut av taxonomikommittén. 
Det innebär att denna ras (exilipes) hanteras 
under rubriken gråsiska i rapporten från och 
med årets sammanställning.

Bändelkorsnäbb

Även 2017 kunde enstaka bändelkorsnäbbar 
ses i vårt område. 1 ex Österlövshus 8/1 (HC), 
1 ex Yngsjö havsbad 28/7 (GRFL), 1 ex Frise-
boda 28/7 (THL), 1 ex Furuboda 2/8 (Jan Wer-
nerman), 1 ex Sandafuret, Landön 7/8 (Mats 
Johannesson, Janne Knutsson, Per Jensen), 1 
ex Österlövshus 17/8 (HC), 2 ex Sandafuret 

20/8 (GRFL, MNY m fl), 1 ex Sommarlust 
10/9 (EAN) och 1 ex Barnakälla, norr om Lev-
rasjön 5/11 (Ola Svensson). 

Mindre korsnäbb

Allmänt uppträdande: Liksom föregående år 
är mindre korsnäbb noterad samtliga månader. 
Strax över 150 observationer noterades. Därav 
30-talet det första halvåret, med alltifrån en-
staka individer till några flockar på upp mot 
40-talet ex och högsta notering är 90 ex sträck-
ande Egna Hem, Kristianstad 21/6 (GRFL).

Andra halvårets och även årets högstanote-
ringar blev 400 ex sträckande Terraviken 6/8 
(HC) och 500 ex sträckande Sandafuret, Lan-
dön 20/8 (GRFL, MNY m fl). Mindre flockar 
födosökte under hela hösten på olika lokaler 
inom rapportområdet.

Större korsnäbb

Allmänt uppträdande: En rapport om 10 ex 
förbiflygande Friseboda 24/1 (Nils Kjellén) 
var enda noteringen fram till och med maj. 
Från och med juni och framåt finns strax under 
50 noteringar totalt från alla månader, oftast 
med 1 eller ett fåtal individer. 50 ex Vanneber-
gaholmsfuret 26/10 (RSG) var den i särklass 
största koncentrationen.
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Rosenfink

Sommarfynd: Det inkom 58 rapporter från 11 
lokaler, vilket är något fler än fjolårets. På sex 
lokaler/områden, förra året tre, sågs eller hör-
des rosenfink vid flera tillfällen så att häckning 
kan misstänkas. Som mest 3 sjungande hanar 
Pulken 15/5 - 28/7 (LNI, HWI, UGS m fl), 1 
- 2 par Skräbeåns mynning - Oxaholmen 16/5 
- 19/6 (MNY, HC), 1 ex Krogstorp 22/5 - 8/7 
(Ola Svensson, MNY, Beatrice Krupke), 1 - 3 
ex Tolebäcken 27/5 - 6/7 (EVA, Lars Lund-
quist, Lars Helgesson m fl), 1 ex Gropahålet 
28/5 - 25/6 (NWA, SSV m fl) samt slutligen 1 
par Vittskövle mosse 28/5 - 7/7 (GRFL, RSG).

Enstaka observationer gjordes på följande lo-
kaler: 1 ex Skånegatan, Bromölla 16/5 (NWA), 
1 ex Vannebergaholmsfuret 21/5 (SEN), 1 ex 
Karpalundsdammarna 5/6 (Niklas Jeppsson), 1 
ex Herculesdammarna 6/6 (Manfred Dornhäu-
ser), samt 1 ex Lillesjö, Nyehusen 17/6 (Niklas 
Jeppsson).

Helhetsbedömning: Rosenfinkens population 
verkar ha stabiliserat sig på ungefär halva den 

nivå den hade då den var som störst på 80- och 
90-talen, och verkar bara finnas stationärt un-
der häckningstid kring Egeside och Nymölla. 
Se även artikel om rosenfinkens utveckling i 
vårt rapportområde i Spoven nr 2/2018.

Stenknäck

Stora flockar: 95 ex rastande Olseröd 30/3 
(THL) sticker klart ut bland övriga fynd.

Lappsparv

Två observationer föreligger för 2017, vilket 
är lika med föregående år. En flock på 5 ex 
Yngsjö kapell 11 - 13/2 (GRFL, RSG m fl) får 
betraktas som mycket ovanligt. Tredje februa-
rifyndet i området och även antalet sticker ut. 
Den andra obsen var 1 ex Östra Hammaren 
27/10 (HC).

Snösparv

Vinter- och vårfynd: 46 noteringar från 10-ta-
let lokaler är en relativt hög siffra. Som flest 12 
ex Äspet 7/1 - 4/3 (Marie-Louise Bárány, HWI 
m fl), 10 ex Landön 8/1 (Niklas Jeppsson), 15 
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ex där 17/1 (LNI) liksom 3/3 (NWA), sanno-
likt samma flock 13 - 26 ex Terraholmen - Ter-
raviken - Käringören 15/1 - 6/3 (NWA, UTO m 
fl), 55 ex förbiflygande Tosteberga ängar 17/2 
(LNI), 8 ex Vannebergaholmen 26/2 (GRFL), 
29 ex där 4/3 (CMA, SEN) och 5 ex Miklagård 
26/2 (HC) och 1 ex Kärrdala, Önnestad 16/3 
(August Thomasson). Sista vårobsen var 6 ex 
Tosteberga ängar 19/3 (HC, CMA, SEN).   

Höst- och decemberfynd: Först på plats var 5 
ex Äspet 27/10 (JLR), tätt följt av 1 ex Östra 
Täppet 28/10 (EAN) och 1 ex Karsholms gods 
29/10 (HC). Därefter 1 -  31 ex Äspet 30/10 - 
8/12 (JLR, LNI, m fl), 2 ex Gropahålet 2/11 
(Brita Westrup), 18 ex Östra Hammaren 3/11 
(HC), 9 ex Tosteberga ängar 4/11 (August 
Thomasson), 26 ex Edenryds badplats 6/11 
(MNY), 3 ex Håslövs ängar 10/11 (HC), 1 ex 
Härnestad 4/11 (NWA), 20 ex Västra Ham-
maren 17/11 (HC), 2 ex Håstad 18/11 (HC), 6 
ex Tosteberga bodar 21/11 (MNY) samt 1 ex 
Terraviken 8/12 (MNY). Inga fynd efter detta 
vilket gav totalt 43 noteringar från 12 lokaler.

Gulsparv

Stora flockar: Återigen ett år med några rik-
tigt stora flockar, samtliga under årets första 
månader. 100 ex öster om Bjären, Karsholm 
1/1 (HC), 200 ex Söderäng, Åhus Kärr 7/1 
(GRFL), 250 ex Stänkeryggen, Egeside 17/1 
(LNI) och 140 ex Rinkaby ängar 12/2 (JLR).

Kommentar: Gulsparven tillhör de arter som 
har missgynnats av det moderna jordbruket 
och minskat i antal. Antalet större flockar lig-
ger ungefär på den nivå där det numera brukar 
ligga.

Sävsparv

Vinterfynd: Ett 30-tal rapporter från 11 lokaler: 
1 - 3 ex Äspet 1/1 och perioden ut (CNN, THL 
m fl), 1 ex Östra Ljungby 1/1 (Ola Svensson), 
1 - 2 ex Balsby 7 - 27/1 (CNN, Mona Wall, 
UTO), 30 ex Karsholms gods 7/1 (HC) och 15 
ex samma lokal 9/1 NWA) och 11/2 (HC),  2 

ex Råbelövssjöns utlopp 21/1 (ARLA), 1 ex 
Norra Åsum 23/1 (UTO), 1 ex Tosteberga 11/2 
(Edvin Klein, Lotta Carlsson m fl) och 25/2 
(LNI), 2 ex Kälkestad 12/2 (SEN), 1 ex Tos-
teberga ängar 14/2 (MNY) och 1 ex Håslövs 
ängar 27/2 (GSV).

Stora flockar: Enda större ansamlingen var 35 
- 45 ex Håslövs ängar 24 - 26/3 (Örjan Fritz, 
Karin Hernborg m fl).

Decemberfynd: 1 ex Hovby 9/12 (GRFL), 1 
ex Äspet 16 - 24/12 (CMA, HWI m fl), 1 ex 
naturum Vattenriket 16/12 (Fredrik Lysell, Kaj 
Svahn), 2 ex Östra Hammaren 19/12 (JLR), 3 
ex Karsholms gods 28/12 (HC) samt 1 ex na-
turum Vattenriket 31/12 (Elisabeth Sturesson, 
Svante Söderholm).

Kommentar: Sävsparven fortsätter att vara en 
regelbunden övervintrare i vårt område. Nor-
malt relativt sparsamt, detta år var antalet mar-
kant högre än normalt. De höga antalen runt 
Karsholms gods är anmärkningsvärda.
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Rapportörsförkortningar:

ARLA   Anders Larsson
BSV Björn Svärd
CCT Carl Christian Tofte
CMA Carina Mattsson
CNN Christer Neideman
EAN Emil Andersson
EVA Evert Valfridsson
FRY  Fredrik Rydhagen
GRFL Greger Flyckt
GSV Gunnar Svensson
GÖFL Göran Flyckt
HC Hans Cronert
HWI Håkan Wittzel
HWQ Håkan Winqvist

JLR Jan Linder
LGN Lars Göte Nilsson
LNI Linda Niklasson
LSU Lasse Sunnerstig
MNY Magnus Ny
NWA Nils Waldemarsson
PON Patrik Olofsson
PÖD Patrik Österblad
RSG   Roine Strandberg
SEN Sven Englund
SSV Sven Svensson
THL Thomas Lindblad
UGS Ulf Gärdenfors
UTO Ulrika Tollgren
ÖFR Örjan Fritz

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt:  Svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman:  Änder, vit stork
Nils Waldemarsson:  Gäss, labbar - gök
Lars-Göte Nilsson:  Vadare 
Jan Linder:   Varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad:  Berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert:  Skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson:  Lärkor - trastar
Ulf Sjölin:   Sångare – törnskator
Greger Flyckt:  Rovfåglar, kornknarr, vaktel.

Rapportmottagare och årsrapportansvaria

Stort tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela 
årsrapporten, och till Hans Cronert för framtagande av bilder och till alla 
fotografer som bidragit med bilder från fågelåret.
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Fenologi 2017
Under våren gjordes ovanligt nog väldigt 
få intressanta fenologiobservationer av 
tättingar. De roliga fynd som gjordes stod 
vadare och tärnor för. 3 nya fenologire-
kord sattes, och 2 fenologirekord tangera-
des.

Anmärkningsvärt tidiga observationer på 
våren var:

Mindre strandpiparen 25/3 (nytt feno-
logirekord med 3 dagar), småspov 1/4 
(nytt fenologirekord med 5 dagar), ladu-
svala 2/4 (näst tidigaste fyndet), fisktär-
na 3/4 (näst tidigaste fyndet), småtärna 
14/4 (tangerat fenologirekord), svart-
tärna 25/4 (tangerat fenologirekord), och 
kentsk tärna 8/3 (nytt fenologirekord 
med 5 dagar)

Hösten blev åter igen ganska lugn på fe-
nologirekordsfronten. Följande anmärk-
ningsvärda fynd gjordes:

Mindre strandpipare 16/9 (nytt feno-
logirekord med 3 dagar), trädpiplärka 
23/10 (fenologirekord med 11 dagar), 
fiskgjuse 28/10 (näst senaste fyndet), 
lövsångare 27/10 (nytt fenologirekord 
med 4 dagar) 

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 2007-16.

Vår 2017 Datum Lokal  Observatör Median
Årta 16.3 Håslövs ängar Greger Flyckt 17.3
Vaktel 14.5 Kärrdala Rune Stenholm Jacobsen 6.5
Bivråk 11.5 Pulken Carl Christian Tofte 5.5
Brun kärrhök 15.3 Pulken Evert Valfridsson 8.3
Ängshök 2.5 Håslövs ängar Gunnar Svensson 27.4
Fiskgjuse 19.3 Karpalundsdammarna Sven Svensson 22.3
Lärkfalk 29.4 Herculesdammarna Johannes Löfqvist 17.4
Småfläckig sumphöna 29.4 Siesjön ?? 24.4
Skärfläcka 12.3 Äspet Carina Mattsson 7.3
Mindre strandpipare 25.3 Äspet Lars Lundquist 28.3
Större strandpipare 16.2 Tosteberga ängar Nils Waldemarsson 17.2
Brushane 17.3 Pulken Evert Valfridsson 20.3
Myrsnäppa 14.5 Äspet Linus Almqvist 13.5
Småsnäppa 10.5 Äspet Greger Flyckt 2.5
Mosnäppa 5.5 Adinal herrgård Thomas Lindblad 29.4
Spovsnäppa 20.5 Äspet Evert Valfridsson 7.5
Skärsnäppa 1.11 Äspet Greger Flyckt 16.5
Dubbelbeckasin 17.5 Håslövs ängar Greger Flyckt 1.5
Rödspov 19.3 Håslövs ängar Roine Strandberg 21.3
Småspov 1.4 Håslövs ängar Anders Wånge Kjellsson 3.4
Drillsnäppa 1.4 Lillesjö Nils Waldemarsson 11.4
Svartsnäppa 14.4 Pulken Carl Christian Tofte 28.3
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Gluttsnäppa 10.4 Pulken Carl Christian Tofte 3.4
Grönbena 20.4 Norra Åsumtornet Carina Mattsson 16.4
Småtärna 14.4 Äspet Christopher Martinsen 12.4
Skräntärna 11.4 Äspet Per Fogelström 1.4
Svarttärna 25.4 Balsby Christer Neideman 25.4
Silvertärna 15.4 Äspet Jan Wernerman 7.4
Fisktärna 3.4 Hercules dammar Sven Svensson 3.4
Kentsk tärna 8.3 Äspet Christopher Martinsen 13.3
Gök 2.5 Ekenab och Åsums fure Thomas Lindblad, Ulrika Tollgren 25.4
Nattskärra 21.5 Gualöv Nils Waldemarsson, L Nicklasson 9.5
Tornseglare 7.5 Håslövs, Karpa, Bromö E Valfridsson, C Mattsson, M Ny 30.4
Göktyta 26.4 Fjälkinge backe Thomas Lindblad, C Neideman 14.4
Berglärka 26.4 Vannebergaholmen Thomas Lindblad 10.3
Backsvala 26.4 Adinal herrgård Gunnar Svensson 3.4
Ladusvala 2.4 Pulken Sören Peter Pinnerup 1.4
Hussvala 16.4 Herculesdammarna Greger Flyckt, Patrik Österberg 10.4
Fältpiplärka 6.5 Sånnarna Greger Flyckt 26.4
Trädpiplärka 21.4 Balsby, Krogstorp Christer Neideman, Ola Svensson 9.4
Sydlig gulärla 14.4 Tosteberga Isternäset Jan Linder, Evert Valfridsson 14.4
Nordlig gulärla 6.5 Lunkeskog Håkan Winqvist 30.4
Sidensvans 28.4 Flackarp gård Sven Svensson 2.5
Näktergal 28.4 Flackarp gård Sven Svensson 28.4
Blåhake 7.5 Edenryd Ola Svensson 7.5
Rödstjärt 13.4 Friseboda Jan Wernerman 9.4
Buskskvätta 27.4 Håslövs ängar Johan Andersson 18.4
Stenskvätta 1.4 Fjälkinge backe Roine Strandberg 26.3
Ringtrast 2.4 Sånnarna Carina Mattsson, Sven Englund 3.4
Gräshoppsångare 3.5 Härlövs ängar Roine Strandberg, Evert Valfridsson 26.4
Flodsångare 6.6 Tolebäck Ola Bondesson 15.5
Vassångare 29.4 Siesjön Linda Niklasson, Roine Strandberg 4.5 
Sävsångare 28.4 Flackarp gård Sven Svensson 19.4
Kärrsångare 13.5 Linnerundan Brita Westrup 9.5
Rörsångare 29.4 Siesjön Linda Niklasson 24.4
Härmsångare 13.5 Rinkaby ängar Roine Strandberg 6.5
Ärtsångare 27.4 Vannebergaholmen Mats Johanesson 16.4
Törnsångare 28.4 Edenryds badplats Magnus Ny 24.4
Trädgårdssångare 9.5 Trolle-Ljungby Magnus Ny, Thomas Lindbladh 3.5
Grönsångare 29.4 Böjens alsumpskog Jonas Engzell 17.4
Lövsångare 7.4 Fjälkinge Caspar Håkansson 7.4
Grå flugsnappare 7.5 Bockeboda Lasse Sunnerstig 1.5
Svartvit flugsnappare 21.4 Björket, Kristianstad Per-Olof Kjellsson 16.4
Pungmes 29.3 Herculesdammarna L Helgesson, L Lundquist, L Nilsson 3.4
Sommargylling 13.5 Vittskövle Roine Strandberg 8.5
Törnskata 9.5 Trolle-Ljungby Magnus Ny, Thomas Lindbladh 30.4
Vinterhämpling 21.4 Årupsbron, Skräbeån Ola Svensson 5.5
Rosenfink 15.5 Pulken Linda Niklasson 10.5
Lappsparv 11.2 Yngsjö kapell Greger Flyckt mfl 24.4
Snösparv 19.3 Tosteberga ängar H Cronert, S Englund, C Mattsson 31.3
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Höst 2017 Datum Lokal Observatör median
Årta 19.9 Håslövs ängar Greger Flyckt 3.10
Vaktel 24.7 Sjödala Hans Cronert 6.9
Bivråk 25.9 Sandafuret, Landön Magnus Ny 10.10
Brun kärrhök 3.10 Håslövs ängar Greger Flyckt 3.11
Ängshök 14.6 Sånnarna Hans Cronert 17.9
Fiskgjuse 28.10 Tosteberga bodar Linda Niklasson 3.11
Lärkfalk 5.10 Friseboda Christer Neideman 9.10
Skärfläcka 16.9 Äspet Greger Flyckt 18.11
Mindre strandpipare 16.9 Äspet Greger Flyckt 21.9
Större strandpipare 18.10 Äspet Linda Niklasson 7.11
Småsnäppa 9.10 Äspet Lars Emmelin 27.10
Mosnäppa 10.9  Äspet Anders Linus Larsson m fl 13.9
Spovsnäppa 16.9 Äspet Greger Flyckt 9.10
Skärsnäppa 1.11 Äspet Jan Linder 1.10
Myrsnäppa 30.8 Äspet Lars-Göte Nilsson 14.9
Brushane 17.10 Håslövs, Vinnö ängar Gunnar Svensson, Håkan Winqvist 18.11
Rödspov (inkl. islandica) 4.9 Äspet Lennart Persson 7.11
Småspov 26.8 Äspet Jan Wernerman 30.9
Drillsnäppa 19.9 Tosteberga bodar Magnus Ny 17.10
Svartsnäppa 21.9 Vannebergaholmen Linda Niklasson 12.11
Gluttsnäppa 4.11 Isternäset Evert Valfridsson 18.11
Grönbena 23.9 Äspet, Vannebergahol Greger Flyckt, Roine Strandberg 7.10
Kustlabb 19.10 Friseboda Lars-Göte Nilsson 28.10
Småtärna 9.9 Äspet Hans-Olof Johansson 17.9
Skräntärna 27.8 Äspet Jan Linder 20.9
Svarttärna 16.9 Äspet  Greger Flyckt 30.9
Silvertärna 23.9 Rigeleje Thomas Lindblad 29.10
Fisktärna 26.10 Äspet Christer Neideman 26.10
Kentsk tärna 30.9 Juleboda Greger Flyckt 10.11
Gök 2.9 Oxaholmen Magnus Ny 28.9
Nattskärra 1.9 Sandafuret, Landön Thomas Lindblad 29.9
Tornseglare 17.9 Trunelän Thomas Lindblad 6.10
Göktyta 17.9 Ågatan, Bromölla Jonas Engzell 24.9
Berglärka 7.11 Äspet Thomas Lindblad, Magnus Ny 10.10
Backsvala 17.9 Edenryd Ola Svensson 23.10
Ladusvala 30.10 Äspet Jan Linder 16.11
Hussvala 23.9 Friseboda Greger Flyckt 29.10
Fältpiplärka 15.8 Horna grusgrop Patrik Olofsson 13.9
Trädpiplärka 23.10 Rigeleje Richard Ottvall 25.10
Rödstrupig piplärka 6.10 Trueskär Nils Waldemarsson 15.10
Gulärla 10.9 Äspet Gunnar Svensson 2.11
Sidensvans 7.10 Skånegatan Bromölla Nils Waldemarsson 10.10
Näktergal 19.7 Gamla Äspetbron S Söderholm, Elisabeth Sturesson 10.9
Blåhake 11.9 Käringören Magnus Ny 6.10
Rödstjärt 6.10 Landön, Åhus Jan Linder, Johan Andersson 26.10
Buskskvätta* 24.9 Friseboda R Strandberg, G Flyckt, J Holmqvist 21.10
Stenskvätta 9.10 Tosteberga ängar Linda Niklasson 5.11
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Ringtrast 27.10 Ö Hammaren Hans Cronert 2.11
Gräshoppsångare 26.7 Näsby Fält Ola Svensson 26.9
Flodsångare 19.7 Pulken Carina Mattsson 2.8
Sävsångare 24.9 Friseboda Greger Flyckt 5.10
Kärrsångare 26.7 Näsby Fält Ola Svensson 25.9
Rörsångare 8.9 Oxaholmen Magnus Ny 17.10
Härmsångare 3.8 Nyagrop Ulf Gärdenfors 7.9
Ärtsångare 23.9 Vannebergaholmen Roine Strandberg 31.10
Törnsångare 20.9 Fjälkinge Roine Strandberg 4.10
Trädgårdssångare 17.9 Edenryd Ola Svensson 9.10
Grönsångare 19.7 Äspet E Sturesson, Svante Söderholm 11.9
Lövsångare 27.10 Björket, Kristianstad Emil Andersson Fristedt 27.10
Grå flugsnappare 2.10 Egna Hem Greger Flyckt 9.10
Svartvit flugsnappare 14.8 Yngsjö Havsbad Greger Flyckt 5.10
Pungmes 18.7 Karpalundsdammarna Roine Strandberg 18.10
Sommargylling 11.8 Olseröd Thomas Lindbladh 19.8
Törnskata 16.9 Ivön Linda Niklasson 18.10
Vinterhämpling 13.10 Äspet Jan Linder 28.9
Rosenfink 28.7 Pulken Marie-Louise Bárány 13.9
Lappsparv 27.10 Östra Hammaren Hans Cronert 4.9
Snösparv 27.10 Äspet Jan Linder 5.10

Besök oss på Facebook!
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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	arrang-
emangen	finns	uppdaterade	om	något	skulle	ändras:	www.spoven.com

Oktober
Ons 3 okt  Linnérundan
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 6 okt  Euro Bird Watch
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordli-
ga delarna av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till 
den stora internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parke-
ringen vid Norra Lingenäset kl. 09.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 7 okt  Euro Bird Watch
Lars-Göte Nilsson guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. 
Kom till plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Han är på plats 
från kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram 
mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Stu-
diefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson. 

Ons 10 okt  Linnérundan
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 13 okt  Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss årstidsskiftet och stundande övervint-
ring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här 
dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 okt  Med Linda till Hamrarna
Kusten mellan Landön och Fårabäck – med bl.a. de båda uddarna Västra och Östra Hamrarna - 
kan på hösten bjuda på många trevliga flyttfågelobservationer. Tillsammans med Linda Niklasson 
viker vi den här förmiddagen åt att ”kamma igenom” de här markerna och se vad en oktobersön-
dag kan ge. Samling parkeringen vid campingen Landön kl. 08.30 – möjligheter till samåkning 
från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Bra = vattensäkra skodon kan behövas! Vi gör 
detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson. 

Ons 17 okt  Linnérundan nr 280
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson – 
för 280:e gången! Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta 
med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen 
och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 20 okt  Mer sträckskådning med Greger
Fåglarnas höststräck fortsätter och vi spanar efter fler labbar och andra höstflyttare - Greger 
Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska ostkust. 
Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens 
uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 24 okt  Linnérundan
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

68	 		Spoven



Ons 31 okt  Linnérundan
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson..

November
Lör 3 nov  Linnérundan Alla Helgons Dag
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 10 nov  Linnérundan Mårtens afton
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 09.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Kanske ett annorlun-
da sätt att fira Mårtens afton! Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studie-
främjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 15 nov  Med Hans till Papua
”Bland paradisfåglar och annat spännande på Västpapua - Hasse Cronert berättar och visar bilder 
från en resa i Sten Bergmans fotspår” – torsdag 15 november kl. 19.00 på Studiefrämjandet, 
V Storg. 51 H i Kristianstad. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 17 nov  Gåsräkning
Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av 
klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för 
middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Sön 25 nov  Linnérundan
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson. 
Samling parkeringen vid naturum kl. 10.00 för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmid-
dagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

December
Lör 8 dec  Vi inventerar röda glador 
Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt om-
råde. Den här dagen gör vi ännu ett försök. Förra året lyckades vi räkna ihop rekord-
många 303 ex på de ställen som vi känner till där vinterns glador samlas för övernattning.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 9 dec  Linnérundan nr 286
Fågelskådning i tätortsnära delar av Kristianstads Vattenrike tillsammans med Evert Valfridsson 
– för 286:e gången sedan starten i september 2004.. Samling parkeringen vid naturum kl. 10.00 
för ca fyra timmar ute i naturen. Ta med lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studie-
främjandet, Naturskyddsföreningen och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 15 dec  Gåsräkning
Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga 
gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken 
tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 26 dec  Annandagjulvandring till Ekenabben 
– samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Vi njuter av frisk luft och motionerar 
bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och eventuella blommande växter. 
Samarrangeman med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  
Kontaktperson. Evert Valfridsson. 

Januari
Lör 5 Jan  Örnräkning
Nästan en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som 
finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2017 noterades drygt 80 och 2016 ca 60 havsör-
nar (vid ganska knepigt väder här och var under dagen)! Vad månde bliva 2019? 

Nils Waldemarsson är som vanligt 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? Kon-
takta Nils så ordnar han detta. 
Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.waldemarsson@tele2.se
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Lör 12 jan  Gåsräkning
Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt 
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi 
svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till 
att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 jan  Vinterns östkustfåglar
Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med 
klubbens vice ordförande Jan Linder  tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig 
skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus – med möjligheter till samåk-
ning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.30. 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. 

Lör 19 jan  Årets första Linnérunda!
Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinter-
känsla! Vi samlas vid parkeringen naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert 
Valfridsson ut på årets första tur (nr 287 sedan starten) i detta tätortsnära område i Kristianstads 
Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Sön 20 jan  Örndag i Tosteberga
För 16:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden 
och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger 
tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och 
delar med oss av utrymme i våra tubkikare. 
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Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson 
som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år 
genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och 
kaffe till besökarna. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Fre 25 – mån 28 jan Vinterfåglar inpå knuten
”Vinterfåglar inpå knuten” är SOF/BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan mer än 
10 år. Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räk-
ningar ”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att 
också förskolor och skolklasser ska kunna delta. 

Det här är en liten puff från klubben till medlemmar och andra att vara med. 

Gå in på SOF:s hemsida www.birdlife.se och klicka vidare till den här aktiviteten eller  
vik.spoven.com Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. 
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
Evert Valfridsson:  070-602 30 45 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
Ulrika Tollgren:  0738-08 37 73 ulrika@tollgren.se 
Emil Andersson Fristedt  0704-40 66 56 emil.andersson71@gmail.com
Mats Johannesson 0707-20 56 23 mats.johannesson@yahoo.se

Grönbena
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Läsarnas bilder 
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.
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Gott med nyfångad spindel, tycker hussvalans ungar!
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Vid årets Falsterbo Bird Show tilldelades två av våra flitiga funktionärer två prestigefyllda 
och välförtjänta  utmärkelser.

Ulrika Tollgren utsågs av SOF Birdlife 
till årets silvertärna, dvs årets kvinnliga 
fågelentusiast och ornitolog. En silvertärna 
som Ulrika sprider fågelintresset såväl i 
sin förening som utanför densamma. Hon 
utmärker sig som föredöme och inspiratör.

Evert Valfridsson utsågs till Gustaf 
Rudebeck stipendiat. Evert verkar i 
samma entusiastiska och inspirerande 
anda som Gustaf. Evert sprider kunskap 
och intresse för fåglar och fågelskydd hos 
både gammal och ung.

Vi i Nordöstra Skånes Fågelklubb 
känner oss hedrade av att ha dessa 
två duktiga personer bland våra 
funktionärer. Dessa utmärkelser är 
också en kvittens på det goda arbete 
som genomförs inom klubben.

Vi framför våra gratulationer och vårt tack till Ulrika och Evert!
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Ulrika Tollgren, årets Silvertärna

Belönade funktionärer 

Nils Waldemarsson

Evert Valfridsson, årets Gustaf Rudebeckstipendiat
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Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-88 20 51
Josefin Svensson sekr 0708-22 65 89
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-08 37 73
Greger Flyckt   044-12 16 99
Linda Niklasson   0456-297 90

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

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   044-12 16 99
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Göran Flyckt    044-24 26 11

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov(sk) 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal   044-24 87 447

Katastrofhjälp Fågel och Vilt
http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

Ringmärkningscentralen på 
Naturhistoriska Riksmuseet 
http://nrm.spoven.com

Geese (ringmärkning av gäss och svan)
http://www.geese.org

SPOVEN-redaktionen
Patrick Tollgren Lazarov (samk.)  0734-38 22 92 
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
patrick@tollgren.se
Jan Linder (ansv. utgivare)  0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Emil Andersson Fristedt   0704-40 66 56
emil.andersson71@gmail.com 
Sven Birkedal (bildredaktör)  044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu 

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk) 0706-02 30 45 
Ulrika Tollgren  0738-08 37 73 
Emil Andersson Fristedt  0704-40 66 56
Mats Johannesson 0707-20 56 23

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

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
Nils Waldemarsson 0456-281 22
Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten)  
Nils Waldemarsson  0456-281 22

Medlemsavgift per år
Fullbetalande  125:-
Familjemedlem   25:-
Ungdomsmedlem   25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4 
Swish 123 225 16 27

NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB



NO
RDÖSTRA   SKÅNES   FÅGELKLU

BB

  W

WW.SPOVEN.COM


