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Ordförande sjunger ut!
Sparvuggla, foto: Magnus Ny

Sommaren 2018, den torraste och varmaste i
mannaminne, gav oss verkligen en påminnelse
om pågående klimatförändringar. Men för den
som följer fågelfaunans utveckling finns redan
åtskilliga tecken.
Numera övervintrar storspov, stare, sädesärla
m fl flyttande arter oftast med framgång i Sydsverige. Vi kan följa en i det närmaste explosionsartad utveckling för nya arter som ägretthäger och brandkronad kungsfågel samtidigt
som vi förlorar tidigare häckande nordliga arter
som svärta, grönbena och ljungpipare.
Fredrik Haas från Lunds universitet har tillsammans med kolleger försökt förutsäga på mer
vetenskaplig grund vad som kan tänkas hända
med fågelfaunan de kommande decennierna. Detta ur såväl klimatperspektiv som förändrade biotoper. Hittills kan man konstatera att under perioden 1850 till 2000 har fler
arter per decennium tillkommit än som har försvunnit.
Vi kan räkna med att arter som sommargylling, härfågel, trädgårdsträdkrypare och vitstjärnig blåhake blir vanligare och utvidgar sitt utbredningsområde i framtiden.
Och arter som mellanspett kan tänkas återinvandra. Samtidigt kommer vi i Skåne att
mista sådana arter som t ex knipa som häckfåglar.
Det finns således anledning att verkligen fundera om det är positivt att jubla över ett
tänkbart kommande häckningsfynd av t ex cettisångare som är under stark expansion
norrut i Västeuropa. Även i klimatsammanhang är alltså fåglar och deras utbredning en
utmärkt indikator på pågående förändringar.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Aktuellt i fågelmarkerna
av Jan Linder

Rapporterade fåglar 1 november - 31 januari

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Artportalen 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 flödet av rapporter. Alla obsar är inrapporterade inom föreningens område. Ha i åtanke att
alla observationerna ännu inte är granskade av någon raritetskommitté (RK eller RRK).  
noteringar, varav de flest enstaka, maxantal 70 ex.
Extremt lågvatten i havet under långa perioder avlöstes av extremt högvatten vid ett
par tillfällen. Dessa högvatten påverkade
strandfloran rejält, maten för flera småfågelarter som brukar övervintra utefter kusten slogs ut.
foto: Jan Linder

När senhösten övergick till vinter blev det
snabbt ganska fågeltomt i våra marker.
Bristen på bokollon och relativt lite bär
gjorde att arter som under goda betingelser övervintrar hos oss i hyggliga antal, nu
sågs helt kort och bara enstaka stannade
här, resten drog snabbt vidare. Ett talande
exempel på det är bergfink, som förra året
vid denna tid sågs i hundratusental, i år 11

Vittruten i Äspet
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Men som vanligt fanns det tillfällen då en
eller annan trevlig överraskning visade sig.
2 obsar av sträckande mindre sångsvan,
havssula, brun glada, skärsnäppa, tretåig
mås, sparvuggla och en flock med hämpling är några exempel på glädjeämnen före
årsskiftet. En som vanligt lite högre skå-

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

foto: Magnus Ny

Artportalen:
http://www.artportalen.se

daraktivitet i januari visade sig i artlistan.
En fjällgås, en havssula, ägretthäger, stenfalk, ytterligare sparvugglor, samt övervintrande taltrast, järnsparv, svarthätta och
hämpling gladde ett fåtal skådare, medan
den bruna gladan gladde många, även tillresta under hela januari.

Sparvuggla
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Art
Fjällgås

Plats
Individ
Åhus kärr 4/1		 1
Rybogård, Everöd 16/1		 1
Juleboda - Friseboda 13/10		 1
Juleboda 7/1		 1
Balsvik 8/1		 1
Råbelövssjöns utlopp 30/1		 1
Ängagården 21/12		 1
Ängagården 8/1 och perioden ut		 1
Äspet 28-30/12		 1
Äspet 30/11		 1
Friseboda 30/10		 3
Friseboda 6/11		 1
Rigeleje 21/11		 1
Sandafuret, Landön 7/12		 1
Edenryd 3-5/1		 1
Bäen 24/1		 1
Lönehuset, Olastorp 25/1		 1
Egna hem, Kristianstad 20-28/1		 1

Havssula
Ägretthäger
Brun glada
Skärsnäppa
Vittrut
Tretåig mås

Sparvuggla

Svarthätta

Gåsräkningen sep 2018 - mar 2019
Art

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

16 sep 13 okt 17 nov 15 dec 12 jan 16 feb 16 mar
6
- 1 500 1 836 1 979
3 267 12 424 8 762 2 996
377
280 1 032
390
1
17
94
22
131
47
336
64
754
8 928
6 446
5 375 3 055 2 598 4 417
2
2
24
13
278 1 232 2 169 1 017
3 160 10 757 30 837 17 109 4 617 6 491
37
12 112 17 389 40 183 35 953 21 172 18 068

-

Jan Linder
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Boktips:

Kråkor

av Cord Riechelmann

Jag mötte en råka idag när jag gick från
stan. Den vandrade fram över kullerstenarna, men så fick den syn på en rad med
flata stenar, gick över dit och fortsatte sin
promenad. Jag förstår precis. Kullerstenar
är inte bekväma att gå på. Möjligen gör
jag mig skyldig till antropomorfism (förmänskligande av djur), men jag är inte ensam om detta.
Kråkfåglarna har genom tiderna fått stå
för olika egenskaper. I Asien är man aktsam om kråkfåglar. De anses i vissa länder
vara lyckobringande. I Europa har de inte
samma status. I vissa perioder har de nästan utrotats för att de anses vara skadedjur.
Korpen för otur med sig, skatan är tjuvaktig och mordlysten, kråkan hotfull, som i
Hitchcocks film, och kajan är en fyllbult.
Mytbildningen lever kvar trots att de flesta
nog inte tror på påståendena.
Cord Riechelmann är fascinerad av kråkfåglar. Han har studerat biologi och filosofi och är verksam som författare i Berlin. I boken skriver han om kråkfåglarnas
levnadssätt och föreställningar som har
bildats kring dem i olika delar av världen.
Riechelmann ägnar ett kapitel åt Konrad
Lorenz och hans sätt att studera djur. Hans
förmåga att bli en del i familjen av kajor
och kråkor för att observera dem var nytt i

tiden och blev underlag till verk som gav
honom Nobelpriset.
”Kråkor” är illustrerad med vackra bilder
bl a från äldre bestämningslitteratur. Avslutningsvis presenteras de olika kråkfåglarna lite utförligare. En liten nätt bok som
kan bidra till kråkfåglarnas popularisering.
De är inte bara smarta, de är också vackra
och intressanta att studera.

Margareta Rydhagen
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Våtmarker attraherar våtmarksfåglar!
Text och bild: Hans Cronert

foto: Hans Cronert

Redogörelse från en inventering av nya och äldre våtmarker i främst Vinneådalen väster
om Helgeån

Våtmarken vid Adinal attraherar många våtmarksfåglar.

Bakgrund
Sedan 1800-talet har 90-95% av odlingslandskapet i Skånes slättbygder torrlagts
i syfte att vinna odlingsbar mark. Denna
generella bild gäller även för det produktiva och hårt utdikade åkerlandskapet i
Vinnöådalen väster om Helgeån.
Kristianstads kommun har sedan 2011 i
samverkan med Länsstyrelsen Skåne och
med olika typer av statliga projektmedel
koordinerat arbetet med att skapa eller
återskapa ett flertal våtmarker i Vinneådalen väster om Helgeån (inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike).
Det primära syftet med våtmarkerna har
varit att fånga in näringsämnen från jordbruksmark och enskilda avlopp. Möjligheterna att öka den biologiska mångfalden
har också vägts in vid bedömningen inför
våtmarkens anläggande.

Många av våtmarkerna har blivit populära besöksplatser för fågelskådare, vilket
indikerar att de attraherat fåglar och då
främst våtmarksanknutna fåglar. För att få
en indikation om hur våtmarkerna bidragit
till att öka förekomsten av våtmarksfåglar
i Vinneådalen Nordöstra Skånes Fågelklubb i samverkan med Kristianstads Vattenrike genomfört en översiktlig inventering. Resultaten presenteras i kortversion
i denna uppsats, medan en utförligare version publiceras i ANSER nr 1 2019.
Metoder
I undersökningen ingår våtmarker och
dammar som anlagts i sen tid, men också några våtmarker som funnits längre tid
(flera sockerbruksdammar och en lertäkt).
I samtliga fall ligger våtmarkerna på mark
som innan de blev våtmark brukats som
åker. På sin höjd har det funnits något öpSpoven      9

Figur 1. Översiktskarta med de inventerade våtmarkerna i Vinneådalen och vid Hamiltonhill
Karta: © Geodatasamverkan, © Kristianstads kommun.

foto: Hans Cronert

pet dike. Man kan säga att några våtmarksfåglar över huvud taget inte skulle finnas
här om inte våtmarken anlagts.
Under våren 2015 till sommaren 2016 inventerade medlemmar i fågelklubben 11
anlagda våtmarker i väster om Helgeån.
Av dessa var sex nyanlagda (Kålaberga,
Rålambsdal, Adinal 2 och 3, Hamiltonhill,
Skotlandshus), två restaurerade sockerbruksdammar (Karpalund 2 och 3) och 3
befintliga äldre anlagda våtmarker, en lertäkt och två sockerbruksdammar (Adinal
1, Karpalund 1 och 4) se Figur1.
Våtmarkerna inventerades med avseende
på våtmarksfåglar vid 2-3 tillfällen på våren och 1-2 tillfällen under hösten.
Uppgifter om dammarna har inhämtats genom kartstudier, fältbesök och uppgiftsinhämtning från Kristianstads Vattenrike.
10 Spoven

Sävsparven var den vanligaste förekommande
tättingen.

foto: Hans Cronert

Krickan är en av 46 våtmarksarter som noterades vid inventeringen.

Resultat och diskussion
Våtmarkernas olika karaktär påverkar förekomsten och artsammansättning av fåglar. Kända uppgifter om våtmarkerna har
sammanställts i Tabell 1.
Storleken och strandlinjens längd varierar
mycket mellan våtmarkerna. Flertalet våtmarker har en relativt brant strand. Bara
två har en flackare strand med varierande
vattenstånd och betas av nötkreatur.
Tabell 1. Uppgift om våtmarkerna
Storlek (ha) Strandlinje (m)

Brant/flack strand

Vassvegetation av någon omfattning finns
bara i de äldre våtmarkerna (Karpalund 1
och 3 samt Adinal 1). I tre av våtmarkerna
finns det öar.
Det registrerades totalt 46 våtmarksanknutna fågelarter, 39 större och 7 mindre
(tättingar). De större arter som noterades
i flest våtmarker var gräsand följt av knipa, knölsvan och sothöna. Lägger vi till
tofsvipa och grågås, får vi fram de arter
som noterats i minst hälften av våtmarkerna. Se Figur 2.

Strandkant betas

Vassvegetation

Adinal 1

0,4

360

brant

x

Adinal 2

1,5

640

brant

x

Adinal 3

8,1

2000-2300

flack

nötbete

Hamiltonhill

6,2-25

flack

nötbete

Karpalund 1

3,6

790

brant

Karpalund 2

3,6

770

brant

Karpalund 3

1,0

510

brant

Övrigt

2011
en mindre ö
vattenstånd
varierar, flera
mindre öar
mycket var.
vattenstånd

x

x

Anlagd/restaurerad år

äldre damm
äldre damm
som delvis
rensats och
höjts
vattennivån i
äldre damm,
som rensats för
bevattning
2-3 öar, äldre
damm

före 1997
2012
omkr 2015
före 1970

2013

2013

Karpalund 4

4,1

930

brant

Kålaberga

0,8

670

brant

Rålambsdal

0,8

400

brant

änder sätts ut
och utfodras i
dammen

2014-2015

Skottlandshus

0,6

1160

brant

lång och smal

2012-2014

x
får och nötebete

2013
2014-2015
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Figur 2. Antal lokaler olika
större
iakttagits.
Figur
2.våtmarksarter
Antal lokaler
för olika större våtmarksarter
Gräsand
Knipa
Sothöna
Knölsvan
Tofsvipa
Grågås
Skrattmås
Gråhäger
Gråhakedopping
Vigg
Sångsvan
Snatterand
Gravand
Gluttsnäppa
Rödbena
Storspov
Strandskat
Rörhöna
Smådopping
Skedand
Kricka
Bläsand
Kanadagås
Brushane
Grönbena
Skogssnäppa
Mindre strandpipare
Vattenrall
Skäggdopping
Årta
Vitkindad gås
Drillsnäppa
Svartsnäppa
Enkelbeckasin
Småfläckig sumphöna
Storskarv
Salskrake
Brunand
Bläsgås
0
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Figur 3. Antal noterade större arter

Figur 3. Antal noterade större arter i de olika våtmarkerna

Adinal 1
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Hamiltonhill
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Karpalund3
Karpalund4
Kålaberga
Rålambsdal
Skottlandshus
0
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Figuri de
4. olika
Antal
noterade tättingarter
Figur 4. Antal noterade tättingarter
våtmarkerna
Adinal 1
Adinal 2
Adinal 3
Hamiltonhill
Karpalund1
Karpalund2
Karpalund3
Karpalund4
Kålaberga
Rålambsdal
Skottlandshus
0

1

2

Bland tättingar noterades sävsparven i
flest våtmarker, följd av gulärlan och sedan kärrsångare.
Våtmarkernas storlek är väsentlig. Figur
3 och 4. Större arter föredrar generellt lite
större våtmarker och gärna sådana med
beteshävd. Tättingar verkar föredra dammar med mer vass- och buskvegetation.

3

4

5

6

7

8

Totala antalet iakttagna arter i de olika våtmarkerna skiljer sig avsevärt åt, med bara
två arter noterade i Kålaberga medan de
större våtmarkerna attraherade betydligt
fler arter, 28 vid Hamiltonhill och 26 vid
Adinal 3. I båda fallen domineras artantalet av stora arter.

Spoven      13

Figur 5. Antal större fåglar per besök - vår
Figur
5. Antalet fåglar av större arter i snitt per besök under våren.
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0

Figur 6. Antal större fåglar per besök - höst
Figur 6.250
Antalet fåglar av större arter i snitt per besök under hösten

200

150

100

50

0

För att få en översiktlig bild över hur våtmarkerna utnyttjas under olika årstider,
har antalet fåglar i snitt per besök sammanställts för större fåglar under våren
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(häcknings- och flyttningstid) och hösten
(rastare under flyttningen).
Under våren är snittantalet fåglar mer
jämnt fördelat mellan våtmarkerna även

om de större våtmarkerna dominerar.
Figur 5 och 6.
Att antalet fåglar är förhållandevis högt
vid Rålambsdal beror på att änder satts
ut under senvåren (som mest 120-160
gräsänder har noterats). Siffrorna blir
därmed missvisande.
Under hösten sticker Adinal 3 ut. Studerar
man siffrorna närmare framgår det att stora
flockar av tofsvipa och grågås rastade vid
våtmarken under inventeringsbesöken.
Slutsatser
Man kan konstatera att de anlagda
våtmarkerna resulterat i att livsrum
tillskapats
för
minst
46
olika
våtmarksanknutna fågelarter som annars,
möjligen med undantag för olika gåsarter
och tofsvipa, inte skulle uppehållit sig
i det jordbruksdominerade landskapet i
Vinneådalen väster om Helgeån.
Egentligen skulle antalet arter kunna
adderas på med fågelarter som i huvudsak
finns i andra miljöer, men periodvis
utnyttjar den rika födotillgång som
våtmarker genererar, exempelvis svalor,
tornseglare och flera arter rovfåglar

(brun kärrhök, havsörn, lärkfalk m fl).
Det är viktigt att våtmarken är så stor som
möjligt och att den får en bra utformning.
Det är också positivt om hela eller delar av
våtmarken sköts genom beteshävd.
De i sen tid anlagda våtmarkerna, med
huvudsyfte att fånga näringsämnen från
omkringliggande och uppströmsliggande
odlingsmarker, har även resulterat i andra
ekosystemtjänster, framför allt i form av
flera olika häcknings- och rastmiljöer för
flyttande fåglar. Många våtmarker är också
uppskattade besöksplatser av fågelskådare
och andra naturintresserade.
Tack!
Ett tack till Ulrika Tollgren, Patrick
Tollgren Lazarov och Nils Waldemarsson,
Nordöstra Skånes Fågelklubb för
medverkan i inventeringsarbetet. Ett tack
också till Andreas Jezek, Biosfärkontoret,
Kristianstads Vattenrike för information
om flera av våtmarkerna och bakgrunden
till anläggandet av våtmarker i Vinneådalen
under senare år och Thomas Lindblad för
synpunkter på manuskriptet.

Hans Cronert
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Rapport: Inventering av röda glador 2018
Text: Ulrika Tollgren

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Julen är röd, kärleken är röd och likaså de glador som fågelklubben inventerade
den 8 december. Årets resultat landade på en halvering med 157 räknade rödglador mot fjolårets rekord på 306 och är nu nere på samma nivå som 2014.

Röd glada

Halveringstrenden följer även de större
nattkvistarna med 55 glador i Vanneberga
(95 - 2017), Oppmannaområdet 30 (62)
och Yngsjö/Åhus kärr 30 (40). Troligen
har vi missat någon nattkvist då exempelvis Venestad där 50 glador rapporterades
2017 men inga alls i år. Vädret den 8 december bjöd också på både mörka moln
och kallt regn och då en del glador ofta
ansluter precis i skymningen kan detta
också bidragit till att några flugit under
radarn.
Ifall denna trend är lokal eller slagit igenom vid landets övriga inventeringar har
vi i skrivande stund ännu inte informerats
om. 2017 var ett rekordår både i vår inven-
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tering och i antalet räknade utsträckande
glador vid Falsterbo där hela 4 574 röda
glador räknades in. Eller ut.
En historisk tillbakablick gällnande utstäckande fåglar från Falsterbo visade
att 1973 sträckte endast 19 röda glador
ut. 1984 passerades 100-strecket då 112
glador räknades och 1996 passerades nästa milstolpe då sträckräkningen noterade
1 001 röda glador. Nästa tusenstreck passerades 2005 då 2 162 noterades, 2012 då
3 089 flyttade och så ifjol då över 4 000
sträckte ut. Antalet goda och lite sämre år har genom hela tidsserien varierat
och därför är det inget anmärkningsvärt
med att ”endast” 4 147 röda glador finns

noterade i Falsterbos sträckräkningsprotokoll för hösten 2018.
De röda drakarna, som på engelska innehar det målande artnamnet red kite har
sedan 1973, när mätserien inleddes haft
en makalös god utveckling i Sverige.
Fram till i mitten av 1800-talet anses röd
glada har varit en ganska vanlig syn men
liksom många andra rovfåglar minskade
den kraftigt först genom jakt runt förra
sekelskiftet och därefter på grund av miljögifter. Trenden för världspopulationen är

fortfarande negativ då den minskar i sina
tidigare starkare utbredningsområden i
Spanien, Frankrike och Tyskland. Hoten
består av både avsiktlig och oavsiktlig
förgiftning men även kraftledningar, vindkraft och jakt. Gladan är inte petig i maten
utan livnär sig på alltifrån fisk och fågel
till maskar och självdöda djur. Då den gärna städar upp resterna efter påkörda djur
av olika slag vid våra vägar utgör även
trafiken en risk för de röda gladorna.

Antal röda glador i övernattningsträd

Ulrika Tollgen
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Örnräkning 5 januari 2019
av Nils Waldemarsson

foto: Anders Jarnemo

Örnräkningen genomfördes under för räknarna mycket gynnsamma väderleksförutsättningar. Trots flera slag av störningar uppgick antalet havsörnar till fler
än under både 2017 och 2018, om än lite annorlunda fördelade mellan olika
områden. Drygt 70 havsörnar räknades in.

Ovanlig gäst vid åteln, ung kungsörn.

Vi följer rutinerna och börjar med väderleksförutsättningarna. Kung Bore hade
enbart gjort kortvariga besök under förvintern. Någon isläggning på sjöarna hade
därför inte skett. De kortvariga snötäckena
hade varit minimala. Däremot hade ett
ordentligt oväder vid namn Alfrida dragit förbi ett par dagar före räkningen. Rejäla högvatten i havet blev följderna. Men
vattnet drog sig tillbaka nästan lika snabbt
som det kom. Åtskilligt med gäss, särskilt
vitkindade, hade dröjt sig kvar i området.
Dessa är alltid intressanta för örnarna som
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en födoresurs. Örnmatningen ute vid kusten hade också enligt tradition startats dagarna före jul. Direkt hade åtminstone 17
havsörnar räknats in vid maten, Dessutom
så bedrivs det annan matningsverksamhet
i de södra delarna av området. Så någon
nöd led inte örnarna precis.
Vädret under räkningen kan snarast beskrivas som en fin vårvinterdag med lite
markfrost, sol, knappt någon vind och efterhand flera plusgrader. Möjligen gynnade detta räknarna mer än örnarna. Vackert

Åldersfödelning av örnar vid matningen:
Ålder

Omärkta ( > )

1 vinter

4

2 vinter

1

3 - 4 vinter

1

Adult

2

Totalt

8

väder brukar också gynna andra friluftsaktivteter som kan störa såväl räknare som
örnar. Det pågick intensiv jakt i området
norr om Lyckeboda liksom vid Odersberga. Detta kom att påverka örnarna där.
När skottlossningen blev för intensiv drog
sig örnarna undan. Vidare fanns spöfiskare
i båt både i Ivösjön och vid Gruarna och
Äspet och under em även vid utfodringsplatsen vid Lyckeboda.
Som vanligt var räkningen indelad i cirka
25 olika områden. Dessa bevakades från
gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder,
där så är möjligt, flygriktningar och klockslag noterades. Som vanligt satt Anders
Jarnemo i kojan vid åtelplatsen under hela
dagen. Dock ordentligt påverkad av störningar. Platsen hade enligt rutin försetts
med tre bördor med örnmat, dvs strupar
och lungor, kvällen före.
Havsörn
Omkring kl 0900 ses flest örnar samtidigt i
kustområdet. Åtminstone 9 av dessa finns
då i området kring matningen. Samtidigt
fanns ett antal havsörnar i andra delar av
området vilket gör att totalantalet i kustområdet inklusive Trolle Ljungby mosse
blir 22 till 23 individer. Detta är 6 till 7
färre än vid motsvarande räkning 2018.

Märkta

Omärkta + märkta
4

1

2
1
3

1

9

Vid Hammarsjön fanns fler örnar i de
södra delarna än i den norra delen av sjön.
Antalet var i likhet med 2018. Däremot
fanns fler havsörnar i området söder om
Hammarsjön än under 2018 trots att matningsverksamheten där inte var igång. Vid
Araslövssjön kunde observatören följa
när örnarna slog en grågås. Odersbergaområdet påverkades av jakt varför antalet
havsörnar är lägre än vad som är normalt
för området. De örnar som sågs vid sjöarna var tämligen stationära och få rörelser
mellan dessa och andra områden observerades. Antalet observerade örnar är högre
här än vid motsvarande tillfälle 2018.
Observationerna vid åteln ute vid kusten
brukar vara centrala, Men denna gång var
antalet avlästa och observerade örnarna
från gömslet lägre än vanligt. Här har de
störningar som skedde i området stor påverkan. Tabellen nedan redovisar de observationer Anders gjorde mellan kl 0800
och kl 1230. Därefter var störningen från
fiskaren i båten för stor. I tabellen nedan
redovisas de 9 örnar som åldersbestämdes. Endast en ringmärkt individ avlästes,
märkt i Åbo, Finland.
Åldersfördelningen visar som vanligt på
en klar majoritet av yngre eller åldersobe-
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Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2019-01-05:
Lokal

Antal

Adult

Yngre/ob.ålder

Kusten, ink Tr.Ljungby mosse

22-23

5-6

17

Ivösjön

5

0

5

7-8

2

5-6

6

2

4

7-8

3

4-5

7

2

5

Söder om Hammarsjön

15-17

4

11-13

Total

69-74

18-19

51-55

Oppmannasjön/Råbelövsjön
Odersberga/Gummastorpasjön
Araslövssjön/Isternäset
Hammarsjön

stämda fåglar. Vi kan troligen anta att huvuddelen av de adulta utgörs av våra egna
revirhållande örnar. Därutöver tillkommer
säkert några adulta individer från andra
områden.
Genom bevakningen så har vi kunnat få en
god uppfattning om hur örnarna förflyttade
sig eller uppehöll sig och därmed undvika
dubbelräkning. Därför kan nedanstående
sammanställning ses som ett tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet observerade
havsörnar understiger 2015 års rekordantal, c:a 80 havsörnar, men är fler än 2018.
Då sågs 61 till 66 örnar i området.
Kungsörn
Denna gång sågs 6 kungsörnar vid räkningstillfället i vårt område. Av dessa var
4 adulta, med all säkerhet revirhållande
kungsörnar. Därutöver 2 yngre förmågor,

varav den ena hade den goda smaken att
besöka maten ute vid kusten. Som vanligt
varierar antalet observerade kungsörnar
över åren då den är betydligt svårare än
havsörn att inventera. Men vi vet att det
finns fler kungsörnar i området. Dessa är
oerhört viktiga då den skånska kungsörnspopulationen hade en mager häckningssäsong under 2018. Så vitt känt kom endast 4 ungar på vingarna.
Tack
Den här gången var det behagligt att vara
örnräknare, åtminstone vädermässigt.
Några såg tyvärr inga örnar alls medan
andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika viktiga. Inte
minst för att avgöra hur och om örnarna rör
sig i området. Tack alla för insatsen och på
återseende vid nästa års örnräkning!

Nils Waldemarsson
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ÅRSRAPPORT FÖR FEMTONDE OCH SISTA VERKSAMHETSÅRET:

”Livat i holken”

Det är slut med spridande av solsken och holkar, vi tackar för oss!
av Mårten Björnsson
foto: Ulrika Tollgren

2003-11-08 gjorde vi vår första promenad!
Något år senare började vi snickra holk
tillsammans. Vid det sista gemensamma
snickarpasset var genomsnittsåldern 84
år. Vid årets tömningar har jag varit ensam
medlem ur startgänget. Vi har inte köpt
några brädor, utan enbart förlitat oss på
återvinning. Antalet holktömningar är nu
uppe i 1955 stycken, fullföljda häckningar
är 1479.
Fullföljda häckningar 2018 var endast
45% av antalet kontrollerade holkar, vilket
är det lägsta noterade värdet. Mesarna har
ökat något i andel. I höstas sänkte vi holkar på vissa områden till lägre höjd. Detta
för att möjliggöra tömning utan stege, vilket kan ha dragit ner häckningsresultat.
Vi upplever alla att vi haft trevligt i gänget
under dessa år. Samtidigt har vi känt att vi
haft en meningsfull sysselsättning. Detta
det har inte varit det minst viktiga.
Café Finland har varit ett av våra favorittillhåll. Inom de närmaste veckorna tänker
vi genomföra ett gravöl därstädes.
Vi tackar än en gång Fågelklubben för det
stöd man givit oss. Vi vill också slutligen
tacka de av klubbens medlemmar som orkat läsa våra årsrapporter.

Göktyteholk

För Livat i holken

Mårten Björnsson
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BirdLife Sveriges riktlinjer om skarv
av Jan Linder & Evert Valfridsson

foto: Jan Linder

BirdLife Sverige har kommit ut med riktlinjer om skarv, vilka vi återger starkt
nedkortat här i Spoven. För den som vill läsa hela riktlinjen hänvisar vi till SOF
BirdLife Sveriges hemsida: http://www.birdlife.se/om-oss/dokument. Där finns riktlinjerna under Stöddokument.

Storskarv, en fågel med oförtjänt dåligt rykte

Sammanfattning
Storskarven är en naturlig del av vårt europeiska ekosystem och ska behandlas
med samma respekt som övriga fågelarter. Lokalt kan skarvens närvaro uppfattas som problematisk och det kan då bli
aktuellt att försöka förändra situationen
genom att till exempel skrämma bort skarvar från potentiella boplatser eller – i sista
hand – att utöva skyddsjakt på individer
som bedöms medföra allvarlig skada för
drabbade människor. Det saknas emellertid belägg för att skarven skulle utgöra
något betydande hot mot fiskpopulationer.
Nyligen genomförda studier pekar istället
på ett avsevärt mindre uttag av fisk från
skarv jämfört med exempelvis säl och, i
synnerhet, människa.
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I de fall då det beslutats om att åtgärder
ska genomföras, måste dessa utföras på ett
så etiskt försvarbart sätt som möjligt och
utan betydande påverkan på andra arter.
Skyddsjakt ska så långt möjligt genomföras utanför häckningstid och syftet ska
i första hand vara att förebygga allvarlig
skada som bedöms uppkomma i (nära)
framtid. Blyhagel ska, på grund av sina
toxiska effekter på fåglar och andra organismer, inte användas vid skyddsjakt på
skarv, då denna så gott som alltid bedrivs
i grunda vatten. BirdLife Sverige anser
att oljering/prickning av skarvägg som
skyddsjaktsmetod, i alla fall som den utförts hittills, saknar uppställda krav på etik
och trovärdighet.

Inledning
Storskarven (Phalacrocorax carbo) har
fått ett oförtjänt dåligt rykte och utsätts
lokalt/regionalt för oproportionerligt hat
och förföljelse. BirdLife Sverige ser som
sin uppgift att balansera debatten i skarvfrågan genom att bidra med vederhäftig
information och förespråka ett etiskt och
faktabaserat förhållningssätt till hur storskarven behandlas, inte minst i ärenden
som rör skyddsjakt. Skarvens eventuella
påverkan på ekosystemen ska ses i ett helhetsperspektiv, där fokus måste ligga på
att väga olika påverkansfaktorer mot varandra samt finna vägar att förbättra ekosystemens hälsotillstånd.

Bakgrund
Skarvens förekomst i Europa
Ursprunget av europeiska storskarvar tillhörande underarten Phalacrocorax carbo
sinensis (ofta benämnd ”mellanskarv”) har
emellanåt diskuterats livligt. Det finns till
exempel falanger som hävdar att ”våra”
skarvar härstammar från skarvar som fördes till Europa från Kina för att användas
som fiskfängare. Vetenskapliga publikationer motsäger emellertid detta.
Den i Sverige häckande skarvpopulationen återkom till landet efter ca 50 års
frånvaro och etablerade sig som häckfågel
genom en koloni i Kalmarsund 1948. Den
svenska stammen nådde sannolikt en topp
runt 2006 med ca 43 700 par. Vid den senaste inventeringen 2012 bedömdes populationen omfatta ca 40 600 par.
Förväxlingsrisker på art- och underartsnivå
I Sverige förekommer två underarter av

storskarv. Underarten sinensis (”mellanskarv”) är den som häckar i Sverige och
där merparten flyttar söderut mot slutet
av sommaren eller under hösten. Storskarv av underarten carbo häckar som närmast längs den norska västkusten, men
övervintrar till en betydande del i Skagerack, Kattegatt och Öresund. Längs med
västkusten ses allt oftare arten toppskarv
(Phalacrocorax aristotelis), en art som enligt 2015 års rödlista återfinns i kategorin
Starkt hotad (kategori EN).
Skarvens konsumtion av fisk
Skarven (och sälen) målas ibland ut som
den främst bidragande orsaken till att fisken i Östersjön ”tagit slut”. Det är emellertid väl belagt att Östersjöns och Västerhavets ekosystem är kraftigt störda som
en effekt av mänsklig påverkan genom
övergödning och överfiske, vilket tillsammans med andra faktorer som miljögifter
och klimatförändringar orsakar de miljöproblem som Östersjön står inför. Det är
därmed orimligt att påstå att skarven orsakar en betydande del av den sammantagna
påverkan på fiskbestånden. Som motvikt
kan nämnas att i storleksordningen hälften
av kända uppväxtområden för fisk i Stockholms skärgård har försvunnit de senaste
50 åren på grund av småbåtshamnar och
båttrafik. Sedan 1980-talet har också 60 %
av västkustens ålgräsängar försvunnit.
I en studie som undersökt proportioner
av fiskeuttag ur Östersjön konstateras att
skarven tar 5 % jämfört med det kommersiella fiskets uttag.
Skarvens påverkan på ekosystem
Här beskrivs kort vad spillningen ”ställer
till med” i kortare och längre perspektiv.
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foto: Jan Linder

Alternativa metoder till skyddsjakt
Under denna rubrik redogörs för olika alternativ och hur man ser på dem.

Skyddsjakt
BirdLife Sverige motsätter sig inte
skyddsjakt i de fall då skarvar bevisligen
orsakar omfattande skada på exempelvis
fisk som fångats i fiskeredskap eller om
de gör åverkan på själva redskapen. Det
kan också vara motiverat med skyddsjakt
inom fredningsområden för fisk eller på
platser där lokala fiskpopulationer är särskilt känsliga, till exempel åmynningar
eller skyddade vikar där smolt och yngel
växer till.
Allvarlig skada
För att skyddsjakt ska bli aktuell måste
det föreligga påvisad och allvarlig skada.
Enligt såväl EU-direktiv som Naturvårdsverkets riktlinjer relaterar begreppet ”allvarlig skada” främst till ekonomisk skada
på yrkesfiske eller rekreationsfiske.
Skyddsjaktens syfte är att förhindra uppkomst av allvarlig skada, som sannolikt
kommer att inträffa om inga åtgärder vidtas. Syftet ska i första hand uppnås genom
skrämsel och/eller borttagning av specifika individer.
•
•
•

Skyddsjaktens utförande i tid och rum
Användning av blyhagel
Prickning/oljering av ägg

Storskarv på nära håll

Rapportering och utvärdering
Beslut om skyddsjakt innefattar rapporteringsskyldighet av fällda individer. Att
rapporteringen fullföljs ska vara ett krav
för att få förnyat tillstånd (då många tillstånd förnyas årligen). Om skyddsjakten
och rapporteringen inte genomförs på korrekt sätt ska länsstyrelsen kunna dra tillbaka tillståndet och givetvis inte dela ut nya
tillstånd.
Avslutningsvis konstaterar BirdLife Sverige att det finns åtskilliga exempel på där
skyddsjakt på skarv har utförts på felaktigt, och i flera fall olagligt, sätt. Det är
således uppenbart att tillsyn och kontroll,
vilket är ett krav enligt fågeldirektivets artikel 9(2), måste införas.

Under dessa tre underrubriker redogörs
för var föreningen står i dessa frågor.

Jan Linder & Evert Valfridsson
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Medlemsantal och medlemsavgift
Under 2018 var antalet medlemmar 625,
en ökning med 5 medlemmar från föregående år (se diagram).
Av medlemmarna var 455 fullbetalande,
23 ej betalande (utbytesprenumerationer),
5 ungdom, 13 ungdom/familjemedlemmar,
och resterande 129 var familjemedlemmar.
Årsavgiften 2018 var 125 kr för fullbetalande, 25 kr för ungdomar och 25 kr för
familjemedlemmar.
Sammanträden, möten och studieverksamhet.
Efter årsmötet 1/3 2018 kåserade Jan Linder kring ”Upptäckarglädje i nya hemmamarker”.
Styrelsen har haft sammanträde vid sex
tillfällen under verksamhetsåret (18/3,
27/5, 19/8, 21/10, 2/12 och 2/2 2019).
Under våren och hösten 2018 fortsatte
våra framgångsrika studiecirklar genom
den numera traditionella fågelcirkeln ledd
av Evert Valfridsson. Häri har ingått tillverkning av mes- och starholkar som utan
kostnad ställts till kursdeltagare och andra
klubbmedlemmars förfogande.
Grupperna har haft ett trettiotal egna innemöten och exkursioner utöver klubbens ordinarie programverksamhet.
Ett nytt inslag var Studiecirkeln ”Märkt
för livet” som Ola Svensson och Ulrika
Tollgren genomförde under våren. Cirkeln
omfattade såväl teoretiska moment som
praktiska ringmärkningsinslag.
”Fågel-quiz med Greger” 8/2 har varit ett
utmärkt tillfälle att förkovra sig i fältbestämningens konst.
Under rubriken ”Med Hans till Papua”
15/11 berättade Hans Cronert om en spännande resa i Sten Bergmans fotspår till
Västpapua.
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Vi har i samarbete med naturum utannonserat ett flertal arrangemang som berör fåglar bl a: ”Vinterfåglar” med Lars Jonsson
10/2 och ”Från Vattenriket till vinterkvarteren” 10/3 om tranorna med Patrik Olofsson. Dessutom har vi deltagit i naturums
programråd.
Exkursioner
På klubbexkursionerna träffas medlemmarna och lär känna varandra under fältmässiga förhållanden.
Man bekantar sig med olika fågellokaler,
hemtraktens såväl som mera avlägsna resmål, och övar upp sina fältkunskaper under
erfaren ledning.
Samverkan om programpunkter har skett
med såväl Studiefrämjandet som Naturskyddsföreningen och naturum.
Ett särskilt inslag även denna vår har varit
det projekt med tranvärdar vid Pulken som
naturum tillsammans med de ideella organisationerna bedrivit för att informera den
besökande allmänheten. Här har klubbens
medlemmar burit en betydande del av det
praktiska arbetet. Denna gång med en sen
vår och färre tranor vid Pulken.
Under 2018 bjöds på cirka 75 tillfällen
för medlemmarna, utöver den omfattande
tranverksamheten, att träffas i fält!
Förutom örnräkningen, örndagarna, de
många trankvällarna och Fågelskådning-

ens dag så är klubbens sju gåsräkningar
och inräkningen av övernattande glador i
december också exkursioner öppna för alla
medlemmar.
Evert har som vanligt vandrat Linnérundan. Med årets sista runda den 9/12 är han
uppe i 286 turer sen starten 2004. Detta ger
medlemmarna en chans att verkligen följa
årets skiftningar i vår närnatur.
Våra exkursioner ut i ”hemma-marker”
anordnades vid tre tillfällen under våren.
Dessa exkursioner går till den eller de lokaler som för dagen har mest att erbjuda av
fåglar inom vårt rapportområde.
Vinterns östkustfåglar söktes 14/1, vandring gjordes längs Skräbeån 25/2, vårtecken letades 18/3, vilka vårfåglar som anlänt
kollades på Håslövs ängar 2/4, Näsby fält
besöktes 29/4, fågeltornskampen utkämpades 5/5, en vandring gjordes vid Söndraby
2/6 och storkarna i Viby märktes 9/6.
Under juli blev det sedvanlig vadarskådning i Äspet vid tre olika tillfällen 8/7, 15/7
och 22/7, Sensommarfåglar spanades längs
Edenrydskusten 25/8, sträckskådning efter
höststräckare gjordes vid Juleboda 8/9 liksom 20/10, Euro Birdwatch bjöds det på
vid två tillfällen Näsby fält 6/10 och Friseboda 7/10, östra och västra Hamrarna
besöktes 14/10
Exkursionsåret avslutades med den traditionella Annandagsvandringen, denna
gång till Ekenabben 26/12.
Under året gjordes ett besök utanför vårt
eget verksamhetsområde som är Bromölla
och Kristianstad kommuner. Vi sträckte
söderut till Sandhammaren 24/3.
Fågelklubbens medlemmar guidar också
tillresta skådargrupper från andra delar av
landet liksom studiecirklar från andra studieorganisationer.

Inventeringar, räkningar m.m.
Fågelklubben genomför årligen ett antal
inventeringar och räkningar i egen regi. Vi
deltar självklart också i inventeringar och
övervakning som arrangerats av andra.
Följande verksamheter genomfördes under
2018:
• Örnräkning 6/1.
• Gåsräkning i mitten av varje månad
jan-mars och sept-dec. Därvid har särskilt satsats på att rasbestämma sädgässen med gott resultat.
• And- och sjöfågelräkning i mitten av
januari.
• Inventering av fiskgjuse och storlom i
Ivösjön.
• Inventering av övervintrande glador.
• Inventering genom boräkning på öarna
Saltholmen och Kalvaholm i skärgården.
• Inventering av häckande storskarv i
skärgården och Ivösjön.
• Inventering av vår- och höstrastande
tranor.
• Inventering av randlokaler för fältpiplärka.
Under året har en mängd fågelarter och
individer synts i vårt verksamhetsområde
som inneburit en omfattande årslista.
Precis som tidigare har det lokalskådats
med KriX+, och under 2018 såg dessa preliminärt totalt 240 arter i Kristianstad och
Bromölla kommun.
Fågelskydd, skrivelser, publikationer
och andra aktiviteter
Genom skrivelser, möten och personliga
kontakter har klubben under 2018 agerat i
följande frågor:
• Varit medlemmar i Studiefrämjandet
Skåne - Blekinge.
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Deltagit i avslutande årsmöte med Studiefrämjandet Sydost.
Fortsatt som medlemmar i Lomföreningen och Örn 72, innehaft medlemskap i Tåkerns Fältstation.
För 30:e året i rad arrangerat Fågelskådningens dag för allmänheten på
Håslövs ängar 6/5.
Genomfört Örndagen i Tosteberga
21/1.
Tillsammans med andra ideella organisationer och Kristianstad kommun
fortsatt ett LONA-projekt kring ansvarsarter. Fågelklubben har fältpiplärka som ansvarsart.
Fortsatt fiskgjuseprojektet i Ivösjön.
Under 2018 med 8 par som gick till
häckning och fick ut 8 eller 9 flygga
ungar.
Tillsammans med fågelstationen m fl
kontrollerat det ökade antalet örnhäckningarna i området.
Yttrat oss angående ett ökat antal avverkningsanmälningar invid örnhäckningar till Skogstyrelsen. Även fältbesök och kontakter med skogsägare har
ingått.
Deltagit i Svensk Fågeltaxerings nationella sjöfågelinventering.
Genomfört vinterfågelmatning i Kristianstad tätort.
Lämnat önskemål och förslag på åtgärder kring ett antal besöksanläggningar/
platser i Kristianstad kommun.
Utvecklat göktyteprojektet med en
omfattande holkuppsättning och kontroll. Dock endast en lyckad holkhäckning där ungar ringmärkts under 2018.
Yttrat oss ånyo ang vindkraftverk vid
Brännskulla.
Yttrat oss ang Grönplan för Kristianstad kommun.
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Deltagit i utbildning ang rapphöns och
deras biotoper
Deltagit vid projektet ”Skåne lyfter” i
Bromölla.
Vidtagit åtgärder med anledning av ny
dataskyddslag.
Erhållit bidrag från Bromölla naturoch kulturmiljöfond till fiskgjuseprojektet.
Erhållit gåva i form av konstverk och
vykort från Karin Linderoth till stöd
för fiskgjuseprojektet.
Deltagit med bl a tranvärdar i vårens
tranverksamhet vid Pulken. P g a av
sen vår och utebliven matning kom
inte detta upp i förväntat resultat vare
sig vad gäller tranor eller besökare.
Deltagit i information och yttrat oss
kring stenbrytning vid Skräddarehusen
vid Röetved.
Tillskrivit täktinnehavaren vid Bäckaskog grustag ang behov av skydd av
backsvalehäckningen.
Deltagit i Naturskyddsföreningens
workshop ang havsplaner.
Framfört röjningsbehov vid fågelplattformen vid Axeltorpsviken till kommunekologen i Bromölla.
Tagit fram och beslutat om anvisningar för exkursionsledare ang redovisning av exkursionsresultat.
Samverkat med markförvaltaren vid
länsstyrelsen ang skötsel och åtgärder
i skärgården.
Skickat ut en s k Minianser med fågelinformation för unga till våra ungdomsmedlemmar.
Beviljat CES-märkningen på Näsby
fält 2 700 kr ur Erik Schönbecks fond
för materialinköp.
Samverkat med såväl markägare som
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länsstyrelsen och skogsstyrelsen kring
bättre utmärkning av fågelskyddsområdet på Enön.
Deltagit i informationsmöte kring
Leaderprojekt i Arkelstorpsviken.
Yttrat oss kring bortledning av lakvatten från f d Härlövstippen.
Yttrat oss i samråd kring ny bro på E
22 över Helgeå.
Lämnat underlag ang uppdatering av
IBA-område Nedre Helgeån och skärgårdskusten till SOF-Birdlife.
Lämnat underlag ang den s k Miljöbarometern till Kristianstad kommun.
Yttrat oss ang utökad sandtäkt vid Kälkestad.
Fortsatt att sälja Linda Niklassons m fl
populära vykort.
Deltagit i möte med Biosfärsområdet
angående organisationen av tranverksamheten 2018.
Deltagit i skånskt fågelskyddsmöte
11/11.
Haft fortsatta kontakter med Skogsstyrelsen angående problematiken med
Artportens användning för skyddade
arter.
Sökt och erhållit medel, 10 000 kr, ur
Landshövdingefonderna avsett för
information vid kommande arrangemang.
Röjt tärnlokal på Trueskär under hösten.
Sammanställt och skickat årlig rapport
över tillståndet hos fågelfaunan i skärgården.
Deltagit i konferens Biosfär 2018.
Varit medlemmar i Skräbeåns vattenråd.
Varit medlemmar i Helgeåns vattenråd.

•
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Deltagit i Vattenrikets trangrupp och
genomfört regelbundna tranräkningar
vid Pulken under den period då tranorna rastar i vårt område.
Deltagit i möten med Samrådsgruppen
för biosfärsområde Kristianstads Vattenrike.
Deltagit i Ivösjökommitténs möten.
Fortsatt att presentera klubbens verksamhet på hemsidan under den kända
adressen www.spoven.com med Patrick Tollgren Lazarov som webbmaster.
Fågelklubben har fortsatt funnits med
på Facebook. Verksamheten där utvecklas.
Varit medlemmar i stödföreningen
Vattenrikets vänner.
Samarbetat med SkOF och SkNF i
Storkprojektet och varit faddrar för två
storkpar.
Sammanställt årsrapporten för 2017.
Deltagit i arbetet kring gåsförvaltningen.

Under året har två av våra flitiga funktionärer uppmärksammats såväl regionalt
som nationellt. Dessa är:
Ulrika Tollgren utsedd som årets silvertärna av SOF-Birdlife och Evert Valfridsson
som Gustaf Rudebeck stipendiat.
Den utåtriktade verksamheten för såväl
medlemmar som allmänheten har under
året varit intensiv. Dock har årets transäsong inte kommit upp till förväntningarna
genom den sena våren och utebliven matning.
Skogsavverkningar har fortsatt varit det
största hotet mot våra örnhäckningar under
året. Detta har krävt betydande arbetsinsatser och samverkan med såväl SkOF som
skogsstyrelsen.
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Fågelklubbens årliga pris
Styrelsen har beslutat tilldela Fågelklubbens årliga pris till Göran Flyckt med följande motivering:
För uthålligt och värdefullt arbete med
uppföljning av örnarnas häckningsplatser.

•

Stationen har hjälpt projekt berguv
med ringmärkning av frihäckande
boungar och avelsparens ungar som
släppts fria.

•

Samarbetat med flyttfågelforskare vid
Lunds universitet/Högskolan i Kristianstad när det gäller applicering av
ljusloggar på tärnor (svart-, fisk-, silver-, små- och kentsk tärna). Även i år
användes en aktivitetslogger som kan
ge detaljerade data över fåglarnas aktivitet över dygnet.

•

Projekt Svarttärna fortsatte under året
med inventering och uppföljning av
häckningsresultat. I vattenriket påträffades 10 par på naturligt bounderlag
i Hammarsjön, där mycket lågt vattenstånd skapade ytor med näckrosor
och gyttjebankar. Årets resultat blev 5
flygga ungar.

För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb
Nils Waldemarsson ordförande

•

Inventering, ringmärkning och uppföljning av kustlevande tärnor. Under
pågående arbete med de kentska tärnorna påträffades minst 6 par svarthuvade måsar som häckade i skydd av
tärnkolonierna. Paren fick minst 8-9
ungar varav 6 ringmärktes och fick avläsningsbara färgringar på benen. Alla
paren häckade i Blekinge men återetablerar sig tärnorna i Landöskärgården
följer kanske de rara måsarna efter…

•

Pärl- och sparvuggleprojektet. Vi har
satt upp några fler holkar, lagat trasiga,
flyttat några och kontrollerat de ca 70
uggleholkar som sitter uppe i norra
delen av Kristianstad kommun. Under
året har förekomsten av småugglor varit väldigt sparsam i vårt område och
inga ugglor påbörjade någon häckning
i våra holkar.

•

Inventerat och kontrollerat häckningsresultatet för områdets häckande örnar. Under 2018 noterades minst 7
par havsörn och minst 4 par kungsörn
i permanenta revir. För havsörnarnas
del blev det 7 lyckade häckningar med
9 flygga ungar. Ett nytt kungsörnspar
lokaliserades 2018 och fåglarna fick
ut 2 ungar. De andra etablerade kungsörnsparen misslyckades.
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Ringmärkning
foto: Greger Flykt

Nedre Helgeåns fågelstation 2018
Under året har fågelstationen drivit eller
deltagit i följande projekt:

Mesunge

Under 2018 ringmärktes 1876 fåglar av 17
olika arter vilket, med råge, är den högsta
märksiffran sedan 90-talet då vi slutade
märka flyttfåglar i vassarna med slöjnät.
Tidigare högstanotering var från 2012 då
det märktes 1262 fåglar.

Anledningen till den höga märksiffran var
att det märktes otroligt många fågelungar
i holkar.
Totalt märktes under året 1645 ungar och
vanligast var talgoxe (688), blåmes (480)
och svartvit flugsnappare (338).
Inom ramen för flyttfågelstudier vid Lunds
universitet ringmärktes både brun kärrhök
(9) och nattskärror (13), de senare med satellitsändare eller ljusloggar.
Ringmärkning av tärnor, och arbete med
ljusloggar på en del, gav följande märkresultat:
Kentsk tärna (151), svarttärna (21), fisktärna (9), småtärna (7) och silvertärna (6).
Under märkningen av kentsk tärna kunde
även sex ungar av svarthuvad mås märkas.
Tack vare färgmärkning av ungarna har vi
nu fina möjligheter att följa den svenska
etableringen av denna exklusiva svenska
(nya) häckart.
Nio berguvar märktes. Fåglarna är uppfödda inom projekt berguv som släpper årets
ungar fria på lämpliga häcklokaler.
Kontroller o återfynd
Totalt inkom 22 kontroller och återfynd,
exakt lika många som under 2017.
Ringmärkningen av de kentska tärnorna
fortsätter att generera många återfynd och
kontroller och i år inkom sex utländska.
Två fåglar som märktes som boungar
i Polen utanför Gdansk kontrollerades
som häckfåglar på Falkaholmen utanför
Sölvesborg 7 och 3 år gamla. 2 fåglar
märkta som boungar i vårt område kontrollerades i Gdansk 2 resp 10 år gamla.
Den äldsta fågeln så sent som 4:e oktober.
Att kentska tärnor är rörliga, även utanför
Östersjön, visade ett fynd av en holländsk
pullmärkt fågel som kontrollerades som

häckfågel på Falkaholmen som 10-åring.
En unge märkt på Norrören 4 juni 2018
kontrollerades redan 25 juli på Jylland i
Danmark.
En 18 år gammal silvertärna, född i
Blekinge, kontrollerades häckande vid
Edenryd. Även småtärnorna kan ändra
häckningsområde inom Östersjöregionen.
En 10 år gammal småtärna född i Tyskland, Schleswig-Holstein, kontrollerades
10 år senare häckande utanför Tosteberga.
En svarttärna som kontrollerades på häckplats i Vattenriket var märkt som årsunge
på sydsträck i Holland i september 2011.
För andra året i rad fick vi en kontroll av
en tärna från södra Afrika. En fisktärna
märkt som bounge 2013 hittades död
i Kap-Provinsen, Sydafrika i slutet av
januari.
En tysk skrattmås märkt som unge 2014 i
Schleswig-Holstein hittades död på Norrören och en skrattmås märkt som unge
vid Bodarna 1999 hittades död på Isle of
Wight i Engelska kanalen i februari nästan
19 år senare.
De svarthuvade måsarna fortsätter att
generera roliga återfynd. En av årets häckfåglar på Norrören var en 8-årig fågel som
var född på Irland.
Ungarna, som märkts av oss i Blekinge,
har försetts med en plastring med avläsningsbara bokstäver och de är relativt
lätta att avläsa i fält. En av ungarna från
2016 lästes av i England i juni 2018 som
2-åring. En av årets ungar lästes av i södra
Spanien, ett ganska vanligt övervintringsområde för arten. Ovanligare var då den
ungen, född 2017, som först kontrollerades i SÖ Portugal i oktober och därefter
kontrollerades i nordligaste Marocko, i
december, 270 mil från sin födelseplats
(se bild).
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Svarthuvad mås 2k dec 2018 med koden AYAN fotograferad i Marocko

En fiskgjuse född i Hammarsjön 2014 verkar ha flyttat åt fel håll då den påträffades
död sedan länge i Östfold i Norge, ca 5
mil in från svenska gränsen.
Årets rekordartade märkning av mesungar
resulterade i tre kontroller i Falsterbo under hösten. Två blåmesar födda vid Bäen,
Skärsnäs kontrollerades 9:e och 28:e oktober och en talgoxe född vid Maltesholm
kontrollerades den 6:e
Nedre Helgeåns fågelstation
Greger & Göran Flyckt och Patrik Olofsson
Tidsskriften SPOVEN
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Fågelklubb. Tidskriften är ett av klubbens
redskap för att kommunicera med sina
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medlemmar. Under året har SPOVEN
kommit ut med 4 nummer, sammanlagt
204 sidor. Alla fullbetalande medlemmar
och ungdomsmedlemmar får tidskriften
utan extra kostnad. Tidskriften från nr
1-2012 finns i sin helhet på fågelklubbens
hemsida och publiceras 2 månader efter
den kommit ut till medlemmarna.
Redaktionen har haft ett planeringsmöte
inför varje nummer och består av följande
personer: Patrick Tollgren Lazarov (sammankallande), Jan Linder (Ansvarig utgivare SPOVEN), Ulrika Tollgren (ansvarig
utgivare hemsidan), Emil Andersson, Lars
Göte Nilsson. Sven Birkedal (bildredaktör), Nils Waldemarsson (representant för
styrelsen). Lars Göte Nilsson lämnade redaktionsutskottet under året.

Hemsidan www.spoven.com
Vår hemsida administreras och uppdateras
av Patrick Tollgren Lazarov och ansvarig
utgivare är Ulrika Tollgren. På sidan finns
information om klubbens verksamhet och
kontaktuppgifter till de aktiva. Klubbens
program publiceras fortlöpande här hittar
man information om eventuella ändringar i
programmet. Även inskickade exkursionsreferat och aktuella inventeringssiffror från
t ex gåsräkningarna finns publicerade här.
Hemsidan innehåller även gamla nummer
av Spoven som går att ladda ner som PDF.
Företaget på vars servrar vi har vår hemsida meddelade i oktober att de skulle uppgradera sin serverpark. Det innebar att vi
med kort varsel tvingades göra om hemsidan så att den skulle fungera efter uppgraderingen. Hemsidan fick i samband med
detta ett lite annorlunda utseende då den
gamla layouten inte fungerade i den nya
miljön.
Sociala medier
Vi har en föreningssida och en gruppsida
på Facebook. Föreningssidan är mer formell och här publicerar vi nyheter och program med fågelklubben som avsändare.

Gruppsidan är mer informell och alla publiceringar sker av enskilda personer. Här
publiceras förutom nyheter och program
även obsar, tips och andra saker.
Föreningssida:
www.facebook.com/NordostraSkanesFagelklubb

Gruppsida:
www.facebook.com/groups/328750133869867

Föreningssidan har 5 administratörer: Patrick Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren,
Thomas Lindblad, Evert Valfridsson och
Anette Strand.
Gruppsidan har 8 administratörer: Patrick
Tollgren Lazarov, Ulrika Tollgren, Hans
Cronert, Jan Linder, Evert Valfridsson,
Thomas Lindblad, Anette Strand och Barbro Ahlner.
Eftersom inlägg i grupper visas på medlemmars tidslinje så är det mer aktiviteter
i gruppen än på föreningssidan. Gruppen
har idag 282 medlemmar (en ökning med
45 personer under 2018).
För Spovenredaktionen och IT-kommittén
Patrick Tollgren Lazarov

Styrelsen
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Örndagen 21 januari
Av Nils Waldemarsson

foto: Jenny Eliasson

Årets upplaga av örndagen genomfördes med ett högt antal besökare. Inte minst
med draghjälp av god förhandsinformation. Inga rekordantal av örnar, men alla
fick ta del av såväl havsörnar som information om dessa.

Havsörnarna visade upp sig fint för besökarna.

325 besökare kan inte ha fel! Stora rovfåglar och i synnerhet örndagen är intressant.
Denna genomfördes för 16:e gången ute
vid Tosteberga bodar i samverkan med
byalag, hamnföreningen m fl i Tosteberga,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Uppslutningen var således god såväl från besökare som funktionärer.
Morgonen och tidig fm var tämligen kylslagen i nordvästvinden och nollgrader
varför serveringen av korv och kaffe var
populära.
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Dagen började med en för matningsverksamheten ovanlig observation, en ung
kungsörn som under en lång stund högg
in på maten. Efter denna började havsörnarna att tillkomma. Dock totalt i tämligen
blygsamt antal, bedömningsvis ett tiotal
individer.
Men besökarna hade möjlighet att hela
tiden se havsörnar i olika positioner. En
adult fågel hade godheten att uppvisa ett
spektakulärt uppträdande vid andjakt precis utanför den västra delen av hamn-

foto: Linda Niklasson

Nils Waldemarsson och Christer Neideman föreläser för besökarna.

området. Mycket uppskattat! Hur gick det
för änderna? Denna gång klarade alla sig.
Havsörnen fick hålla till godo med de utlagda lungorna och struparna.
I de föredragningar som gjordes med
jämna mellanrum under dagen tog undertecknad och Christer Neideman upp såväl
historia som nutid för örnarna. Havsörnarna kan både för Skånes del och nationellt
numera beskrivas som en framgångssaga.
Från det första häckande paret i modern
tid i Skåne år 2000 till idag ett 40-tal par
visar framgången.

För kungsörnarna är situationen åtminstone i Skåne betydligt mer problematisk.
Antalet häckande par och reproduktionen
är låg. Inte minst skogsavverkningar hotar
en del boplatser. Men förhoppningsvis kan
denna dag ge besökarna förståelse för våra
stora rovfåglar och därmed hjälpa till med
opinionen i dessa frågor.
Vi tackar alla besökare och funktionärer
för som vi tycker en lyckad dag. Vi sänder också ett tack till den lokala pressen
och sociala medier som uppmärksammat
denna verksamhet på ett utmärkt sätt.

Nils Waldemarsson
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Årets inventeringsarter:

Turkduva, berguv och mindre hackspett
Av Nils Waldemarsson

byggnader. Det räcker oftast med en promenad eller cykeltur i ditt bostadsområde.
Vill man vara mer målinriktad besöker
man lämpliga områden som t ex äldre vilTurkduva 					
laområden med uppvuxna trädgårdar. Om
Detta är den inventering där alla kan göra man hittar en häckning är det en bonus. Vi
en insats genom att räkna och rapportera ser fram emot många rapporter.
turkduvor på sin hemort eller vid bostaden. Turkduvan inventerades senast 1998. Berguv					
För att undvika sammanblandning med Denna art inventeras nationellt. Hos oss i
övervintrande turkduvor ska rapporterna i Skåne genom berguvsgruppen där Thomas
första hand omfatta perioden april till au- Lindblad är koordinator. Berguven följs
gusti. Det som behöver rapporteras är ort, årligen och så görs även under 2019. Om
stadsdel eller plats så detaljerat som möj- du gör några observationer rapportera då
ligt, datum och antal. Om du är van vid att via Artportalen. Glöm inte att sekretessanvända Artportalen så använd helst den- belägga observationen. Detta sker autona möjlighet. Annars rapporterar du till: matiskt om du anger ett häckningskriterievert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
um. Alternativt kan du välja att rapportera
skånska fynd av berguv via mejl direkt till
Turkduvorna är oftast lättinventerade thomaslindblad6@gmail.com
där de sitter på gatstolpar, skorstenar och
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Under 2019 inventeras antingen på nationell eller regional nivå tre arter: turkduva,
berguv och mindre hackspett.

Berguv
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foto: Jan Linder

Mindre hackspett

Mindre hackspett 			

Lunds universitet kommer att under tre säsonger inventera mindre hackspett och deras skogar runt om i landet. ”Projekt Mindre Hackspett” genomfördes 1985-1988
i över 150 rutor med 2 kvadratkilometer
storlek spridda över landet. Målet är nu att
återupprepa detta. För den som är intresserad av att delta finns information i Anser
nr 4/2018 sid 63.

Men samtidigt vill SkOF att så många
som möjligt besöker kända och lämpliga lokaler för mindre hackspett under de
kommande åren. Rapportera då dina observationer på Artportalen. Detta skulle
öka kännedomen om mindre hackspettens
förekomst hos oss.

Nils Waldemarsson
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

foto: Ulrika Tollgren

Agnetha Björklund är en välkänd profil för alla som besökt någon av örndagarna
i Tosteberga hamn genom åren eller tranaktiviteter vid Pulken, som den flitiga
funktionär hon är. Agnetha sitter i styrelsen för Naturskyddsföreningen Kristianstad - Bromölla, där hon är kassör sedan 11 år tillbaka.

Agnetha Björklund

– Berätta lite om din bakgrund
– Jag växte upp på landet, i Kaffatorp och har
alltid bott så bra att jag haft nära till naturen.
Min farfar var väldigt intresserad av växter
och han arbetade på hushållningssällskapet.
Vår granne var trädgårdsmästare. Då jag hade
vuxna som mer än gärna visade och förklarade
bidrog det till ett intresse. Fick låna en växtpress också. Så det började med växter och sedan upptäcktes insekterna och i tonåren samlade jag på fjärilar.
Började som scout, blev först liten blåvinge
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och slutade inte med scouting förrän i senare
delen av tonåren. Under dessa år, framförallt
i tonåren, minns jag att vi ofta var ute på nätterna och lyssnade på ugglor. På gymnasiet
kom jag i kontakt med Fältbiologerna och blev
väldigt aktiv de åren. Mitt naturintresse är brett
och har utvecklats lite olika genom åren. Eftersom jag har 4 vuxna barn och varit ensamstående i många år, var det så klart annat som tog
tid och prioriterades vissa år, men därefter har
mitt naturintresse fått blomma upp igen. Numera följer jag alltmer miljöfrågorna, och inser
hur avgörande dessa är för vår framtid. Natur-

intresset har ju enbart varit mitt fritidsintresse,
inte något jag har arbetat med.

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

– Vilken är din starkaste skådarupplevelse/
naturupplevelse?

– Jag köpte rejäla grejor direkt och har en
Zeiss Victory 10x42 och som tubkikare Zeiss
85 TFL. Innan jag köpte dessa, hade jag endast
gamla och ärvda kikare. Det gick ju också bra

– Det är två upplevelser och det ena var den
blåstjärt som uppehöll sig vid Friseboda för
några år sedan. Jag fick reda på den genom att
den inrapporterats och åkte dit vid flera tillfällen och fick flera fina observationer och upplevelser av den.
Den andra upplevelsen var den blåhake jag såg
på Öland i maj i fjol. Jag hade den precis i gräset framför en dunge. Så båda min upplevelser
handlar alltså om två blåa fåglar.

– Hur ser din naturdröm/skådardröm ut?
– Rubinnäktergalen, den drömmer jag om att
få se. Den lär inte komma hit, så man får nog
resa iväg och leta upp den. Jag har inga planer
på någon sådan resa, då jag mest reser inom
landet. Det brukar bli några turer till Öland
varje år.

– Varför ska fågelintresserade gå med i fågelklubben?
– Det finns många anledningar. Man kommer
ut och får frisk luft och motion, och man lär sig
mer om fåglar hela tiden, och så får man den
sociala biten som en bonus.
Fåglar är en utmärkt miljöindikator. Det är bra
att så många som möjligt blir intresserade och
börjar rapportera. Genom denna kunskap är
det lättare att förutspå, vad som kommer att
hända eller förstå vad som har hänt med vår
miljö.

– Fem snabba till Agnetha:

√ Egenskådning

-

√ Exkursion (går inte att välja)

-

√ Skogsbygder

√ Gryning

-

Skymning

√ Vår

-

Höst

Jordbrukslandskap

Tranan

-

√ Örnar

Ulrika Tollgren
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Vårens smultronställe:

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Torsebro krutbruk

Den naturliga delen av Helgeå som inte passerar vattenkraftverket.

April och en ledig eftermiddag gav en bra
anledning till ett besök där det hela börjar, nämligen vid Torsebro. Med “det hela”
avses i det här fallet Vattenriket, de nedre
delarna av Helgeås avrinningsområde som
sträcker sig härifrån och ut mot Hanöbukten.
Gör först ett kort stopp vid bron inne i byn
över Helgeå och spanar på stenarna som
sticker upp ur den brusande forsen, men
som väntat utan napp. Vintertid finns här
ofta någon strömstare på jakt efter sländelarver, men när våren kommit så här långt
har de troligen redan gett sig iväg till häckningsplatser längre norrut.
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Svänger in på vägen mot Torsebro krutbruk och blir den enda bilen på parkeringen. Parkeringen och vägen som jag följer
är kantad av stora gamla hålrika bokar och
ekar och någon av dem är på väg att falla
sönder. Vid gården svänger jag höger och
följer stigen som så småningom slutar i
Torsebro fågeltorn vid Gummastorpssjön.
På höger sida finns flera gamla byggnader
och rester av byggnader som påminner
om en svunnen industriepok och dessa är
klassade som byggnadsminnen. Krutbruket startade 1680 och i över 200 år var
Torsebro en viktig men farlig arbetsplats
i militärstaden Kristianstad. Den första
dödsolyckan inträffade redan 1684 och det

foto: Patrick Tollgren Lazarov

sista offret skördades 1910 några år innan
bruket slutligen avvecklades.
Stigen går nu genom den vitsippsblommande bokskogen där en bofinkshanne gång på
gång upprepar sin förföriska ramsa “Snäl�la mamma får jag gå på bio ikväll?”. Om
frågan blir besvarad låter jag vara osagd.
Stenknäck och en nötskrikas hesa kraxande hörs liksom en nötväckas ivriga väck
väck väck. Om bara några veckor kommer
lövsångaren och grönsångaren och kanske
även någon trast att stämma in i vårens kör.
Vägen ut mot fågeltornet är geggig och jag
uppskattar brädan som är lagd, när jag möter ett ungt par med en hund i koppel. Tar
mig ut till tornet där jag slår mig ner och
plockar fram ett äpple. Efter en stund hörs
ett välkänt surrande tserr, tserr när några
stjärtmesar ses i buskarna bredvid. Som
vita snusklubbor rör de sig rastlöst hit och
dit och jag tror att de var 4 till antalet. Här
vid sjön har skäggmes rapporterats vid flera tillfällen men inte idag. Sitter och njuter av tystnaden när en mörk skugga glider förbi, en gammal havsörn. Tick, tick,
tick. Ljudet av en enkelbeckasin, troligen
sittande nere i fjolårsvassen, hörs lite till
och från. Den laddar kanske inför kvällens En blandning av buskage och gammal lövskog
är idealisk för hackspett.
troliga flyguppvisning?
Själv vänder jag åter och stannar till där
stigen passerar en liten bro. Hörde ett tsitsitt som fångade min uppmärksamhet och
får syn på en vippande stjärt på andra sidan ån. Forsärlan gör mig alltid glad. Där
stigen passerar en samling stora stenar
hör jag ropet av en spillkråka på håll. Inte
riktigt den första hackspett jag väntat mig
här, men desto roligare. Jag letar runt med
handkikaren men lyckas inte se den innan
jag hör att den “ringer” iväg i flykt.

Nöjd med skådandet återvänder jag till
bilen och känner mig stärkt inför kvällens
väntande arbete. Då händer turens häftigaste upplevelse. Klockan 16.30 på eftermiddagen hoar kattugglan till sittande i en
gammal ek bredvid bilen. Häpet tittar jag
upp på den och lika häpet tittar den tillbaka. Med ett stort leende sätter jag mig vid
ratten och lämnar krutbruket för den här
gången funderande på varför ugglan började hoa så där i fullt dagsljus.
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

Byggnaderna är från 1692 och är belägen i en park med gammal bok- och ekskog.
Googlemaps:
https://tinyurl.com/tbrokrut
Lokaler: Torsebro och Torsebro-tornet, Gummastorpssjön.
Med kollektivtrafik: Hållplats Torsebro Färlövsvägen Buss 545 från Kristianstad mot
Broby. Timmestrafik på helgerna och tätare på
vardagarna. www.skanetrafiken.se
Häckfåglar: Enkelbeckasin, grönsångare,
forsärla, kattuggla och mindre hackspett.
Vår/sommar: Större hackspett, gröngöling
och spillkråka noteras regelbundet liksom
skäggmes vid fågeltornet.

Vinter: Strömstare och forsärla regelbundet
i forsen och ibland ilar också kungsfiskaren
förbi. Siskor och berg/bofinksflockar i den omgivande bokskogen.
Bekvämligheter: saknas.
Tillgänglighet: Stigar är dåligt anpassade för
rörelsehindrade eller barnvagnar.
Bonus: Utter och spår av utter syns här regelbundet och Torsebro är en bra fladdermuslokal.
Länstyrelsens information:
https://tinyurl.com/tbrokrutbruk

Ulrika Tollgren
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Läsarnas bilder

foto: Kerstin Frodig

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

foto: Peter Lennartsson

Större hackspett

Röd Glada
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foto: Sixten Rimheden

Kungsfiskare

Vit stork
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foto: Jenny Eliasson

foto: Anders Nilsson

Hona och hane rödstjärt.

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

Mars
Sön 3 mar		En första våraning längs en annorlunda Linnérunda?
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum – sedan ger sig Evert Valfridsson ut för en
förmiddag bland fåglarna längs Linnérundan. Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande
brobyggandet över Härlövsängaleden pågår, går vi kanske rundan i två halvor: efter turen
längs Kanalhusspången, Isternäset och fika vid Lillöborgen vänder vi tillbaka samma väg.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 13 mars

Fåglarna längs annorlunda Linnérundan

Samling kl. 09.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta oss med ut
bland Linnérundans fåglar. Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet
över Härlövsängaleden pågår: se under 3 mars! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 15 mar		Årets transkådning startar
Fågelklubben fortsätter med traditionell transkådning i Pulken, strax väster om Yngsjö! Återstår
att se om de första efterlängtade tranorna börjar dyka upp på den här fantastiska rastplatsen vid
samma tid som de senaste åren. I så fall kan vi räkna med en ca månadslång njutning, när de här
vårgästerna mellanlandar på landets näst bästa tranrastlokal på våren i Kristianstads Vattenrike
under färden mot häckningsplatserna norröver i vårt avlånga land.
Ett gott tips till alla med målet att njuta av tranorna i Pulken är att kolla in tranobs-sidan på
naturum Vattenrikets hemsida – där dagliga noteringar görs om antalet rastande fåglar här!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 16 mar		Gåsräkning
Fågelklubbens flitiga gåsinventerare avslutar säsongen. Hur märks det att våren är i antågende?
Finns det t.ex. kvar några sädgäss på våra breddgrader? Intresserad att vara med på någon
gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert
Valfridsson.
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Lör 16 mar – mån 22 apr		 Tranorna i Pulken
Vi hoppas att årets första flyttande tranorna är på väg norrut för att rasta och övernatta i Pulken.
Det innebär i så fall att klubbens tranguidning är på plats mellan kl. 15 och skymning dagligen
ungefär den närmaste månaden! Kom och hjälp till med försäljningen av tranpins och vykort eller kom med din tubkikare och dela med Dig till besökarna, som kanske får vara med om ett
härligt och nära förstagångsmöte med tranorna genom okularet!
Ett gott tips till alla med målet att njuta av tranorna i Pulken är att kolla in tranobs-sidan på
naturum Vattenrikets hemsida – där dagliga noteringar görs om antalet rastande fåglar här!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 mar		 Första vårtecknen

Bläsgås, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Tillsammans med Jan Linder, klubbens vice ordförande, ger vi oss även i år ut och letar efter
de vårtecken, som vågat sig till våra marker så här dags på året. Samling senast kl. 08.00 på
parkeringen vid naturum Vattenriket och sedan viker vi förmiddagen åt detta äventyr. Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson. Evert Valfridsson.

Ons 20 mars		 Vårdagjämningens fåglar längs Linnérundan
Det är dags för vårdagjämning – vilka fåglar har vi chansen att se längs Linnérundan? Har några av
de första flyttfåglarna dykt upp? Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och
häng med ut och hitta svaren! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Fast under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår: se
under 3 mars! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Lör 23 mar		 Vi sträcker söderut …
... för att kolla vad som sträcker norrut längs med den skånska sydkusten. Målet för dagens
heldagsexkursion tillammans med Lars Göte Nilsson är Sandhammaren, men väder och vind
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är avgörande för om det är möjligt att sträckskåda. Kolla därför på klubbens hemsida eller
facebooksida, där det senast kl.20:00 på fredagskvällen meddelas eventuella ändringar.
Vi samåker från parkeringen vid naturum Vattenriket kl.06:00 med möjlighet att ansluta vid
samåkningsparkeringen i Österlia kl.06:30. Varma kläder och förstärkt matsäck gäller och
tillgång till tubkikare krävs för bästa behållning. Vi hoppas på sträckande ejdrar, andra änder,
svanar, vårens första tärnor och därefter kollar vi av buskar och snår. På hemvägen är det möjligt,
att vi spanar efter kornsparvar och annat kul så länge vi har ork och lust! Kontaktperson: Ulrika
Tollgren.

Sön 24 mar		Trandag i Pulken.
Tillsammans med Kristianstads Vattenrike och naturum firar vi mellan kl. 15 och kl. 17 årets
trandag i Pulken – landets näst bästa rastplats för vårsträckande tranor! Ett gott tips till alla med
målet att njuta av tranorna i Pulken är att kolla in tranobs-sidan på naturum Vattenrikets hemsida
– där dagliga noteringar görs om antalet rastande fåglar här! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 27 mars		Fåglarna längs annorlunda Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Fast
under tiden, som det trafiksäkerhetshöjande brobyggandet över Härlövsängaleden pågår: se under
3 mars!. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 30 mar		Tranbuss till Pulken
Buss till de rastande tranorna i Pulken avgår från parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 14.00.
Vi beräknas åter kl. 17.00. Biljett krävs - 100 kr/st och köps på naturum (044-132330). I priset
ingår bussresa, guidning, dricka och grillad korv. Klä dig varmt. Samarr.: naturum Vattenriket,
Nordöstra Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Läs mer på
naturums Vattenrikets hemsida: vattenriket.kristianstad.se/naturum
Ett gott tips till alla med målet att njuta av tranorna i Pulken är att kolla in tranobs-sidan på
naturum Vattenrikets hemsida – där dagliga noteringar görs om antalet rastande fåglar här!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

April
Ons 3 apr

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Förhoppningsvis är arbetet
med gång-/cykelbron över Härlövsängaleden färdigt, så idag kan det bli en ”runda” igen! Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 6 apr		Tidiga fågelvårtecken med Hans
Hur långt har vårens flyttfåglar nått så här en vecka före påsk? Tillsammans med Hans Cronert
gör vi ett försök att se hur mång ”nykomlingar”, som dykt upp för att fylla ut fågelbeståndet i vår
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del av landet. Kl. 07.30 den 6/4 (OBS Datum!) samlas vi på parkeringen vid naturum Vattenriket
och följer med Hans till någon av hans hemmamarker. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte
lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 7 apr

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 10 apr

Fåglarna längs Linnérundan

Tranorna vid Pulken, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 apr

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 19 apr		Långfredagsfåglar på Linnérundan
Samling kl. 08.00 parkeringen vid naturum Vattenriket. Evert väntar på att ta med ut bland
Linnérundans fåglar, som förhoppningsvis bör innebära en hel del nyanlända flyttfåglar! Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 21 apr		Påskdagsfåglar på Näsby fält
Hur är läget på fågelfronten på Näsby fält – tätortsnära delar av Vattenriket nordväst om Kristianstad

Spoven      49

– denna påskdag? Tillsammans med Emil Andersson-Fristedt går vi i närkamp med naturen för att
hitta svaret! Vi samlas kl. 07.00 på parkeringen ca 100 m söder om Näsby gård (skyltad infart mot
”Näsby fält/ Lerduvedungen” från Stridsvagnsvägen, precis norr om högskolan). Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Mån 22 apr		Första vårfåglarna på Håslövs ängar.
Traditionen bjuder att vi gör ett besök på Håslövs ängar på annandag påsk och kollar in vilka av
vårens flyttfåglar, som har anlänt. Samling parkeringen på Håslövs ängar kl. 08.00 och där väntar
Evert Valfridsson på att guida i en av Vattenrikets verkligen klassiska fågellokaler. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet,
Naturskyddsföreningen Kristianstad/Bromölla och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Ons 24 apr

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 27 apr

Fåglarna längs Linnérundan – 300:e turen!

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut på den 300:e
skådarvandringen längs Linnérundan sedan starten i september 2004! Evert väntar på att
guida bland fåglar i det här tätortsnära området. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 28 apr		Orrar på Taglamyren
Vi ger oss av norrut för att avnjuta lite småländskt orrspel på Taglamyren, mossområdet nordväst
om väg 23 mellan Älmhult och Växjö. Vi samlas på parkeringen vid naturum Vattenriket senast
kl. 03.00 för samåkning så att vi är på plats, när det börja dagas. Anmäl Dig gärna i förväg så vi
vet hur många vi blir. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Maj
Ons 1 maj

1:a maj-fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 4 maj

Fågeltornskamp

Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer
även i år fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många fågelarter kan
vi härifrån hitta under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika svenska och finska
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron,
som är på plats, desto fler fåglar hittar vi! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 5 maj		Fågelskådningens dag
Dags för den stora årliga nationella evenemanget från fågelskådarleden – även i år bjuder
fågelklubben in alla intresserade till Håslövs ängar. Mellan kl. 07 och kl. 12 finns medlemmar
från klubben på plats och lotsar och visar bland det som fågellivet här ute har att bjuda på!
Tipstävling för vuxna och barn! Berätta för alla i bekantskapskretsen och bjud in till fågelmöten
i denna klassiska lokal i Vattenriket! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 8 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Lundsångare. foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 11 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 12 maj		Ekoparken Raslången
Ulrika Tollgren tar oss med ut på en tidig förmiddagstur i Ekoparken Raslången. Vi samlas för
avresa från parkeringen vid naturum kl. 06.00 och mellanlandning på parkeringen mitt emot ICA
i Arkelstorp kl. 06.30. Ta med kikare och en god förmiddagsfika!
Ekopark Raslången är Sveaskogs sydligaste ekopark och den enda, som finns i lövskogsbältet.
Den ligger runt den djupa sjön Raslången, som gränsar mellan Skåne och Blekinge, men vi
kommer att utgå från Västervik på Skånesidan. Storlom och fiskgjuse är karaktärsarter kring sjön
och så här års sjunger även sångarna i kapp i de numera återställda hagmarkerna. Vi kommer
både att njuta av naturen men även lite av kulturhistorian i dessa numera obebodda marker.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Spoven      51

Ons 15 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 18 maj

Fåglarna i Äspet

Tillsammans med Mats Johannesson tillbringar vi den här förmiddagen bland fåglarna i Äspet.
Åhus. Vad finns i vadarväg – hittar vi några av de arktiska häckfåglar som rel. sent på våren/
försommaren rastar nedanför fågeltornet? Och vad hittar vi i skogspartierna i området? Vi samlas
kl. 07.30 på parkeringen i Äspet (med möjligheter till samåkning kl. 07.00 från parkeringen
vid naturum Vattenriket – föranmäl till Mats 070-720 5623). Vi gör det här tillsammans med
Studiefrämjandet. Kom ihåg kikaren och lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Mats Johannesson.

Ons 22 maj

Fåglarna längs Linnérundan på Biologiska mångfaldens dag

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna
på denna sedan några år den biologiska mångfaldens dag! Evert väntar på att guida bland
Linnérundans fåglar den här dagen. Under eftermiddagen invigs den nya gång-/cykelbron över
trafiken på Härlövsängaleden! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 25 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
Det är val till Europaparlamentet söndag den 26 maj 2019!

Tor 30 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 på Kristi Himmelsfärdsdag till parkeringen vid naturum Vattenriket och
häng med ut och hitta fåglarna! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar den här
dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Juni
Lör 1 juni

Gyllingmöte i Thomas hemmamarker

Thomas Lindblad tar oss än en gång ut i några av hans hemmamarker i de sydligare delarna av
Kristianstads kommun – inte minst med förhoppning om möte med sommargyllingen! Samling
kl. 06.00 på samåkningsparkeringen i Olseröd (möjligheter till samåkning från p-platsen vid
naturum Vattenriket kl. 05.30 – intresserade anmäler i förväg till Ulrika!) Ta med kikaren och
lite förmiddagsfika! Vi gör det här tillsammans med Studiefrämjandet! Kontaktperson: Ulrika
Tollgren.
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Sön 2 juni

Fåglarna längs Linnérundan på biosfärdagen

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka
junifåglar som finns i det tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar
den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Tor 6 juni		Nationaldagsfåglar längs Linnérundan

Vivel, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka
fåglar, som på årets nationaldag finns i det tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland
Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 8 juni		Vi märker storkungar!
Dags igen att se hur resultatet för de numera tre frilevande storkparen i Viby ser ut! Vi samlas vid
gårdsbutiken i Viby kl. 11.00 och lyssnar till information kring den vita storken och hur arbetet
inom ramen för det skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens Vänner finns på
plats! Och så får vi vara med, när årets ungar får sina ringar – så att det går att identifiera fåglarna
i framtiden. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Storkprojektet, Storkens Vänner,
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Ons 12 juni		Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och se vilka
junifåglar som finns i det tätortsnära området! Evert väntar på att guida bland Linnérundans fåglar
den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.
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Lör 15 juni		Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på första halvårets
sista skådartur i ett tätortsnära område – totalt den 311:e gången sedan starten! Evert väntar på
att guida bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Juli
Sön 7 juli		Vadarskådning I i Äspet
Tre söndagar i följd skådar vi bland det, som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare!
Kom och njut tillsammans med Ulrika Tollgren, som guidar i fågeltornet bland det som rör sig i
fågelskyddsområdet. Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 17.30. Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 14 juli		Vadarskådning II i Äspet
Se 7 juli! OBS- idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Nils Waldemarsson hjälper oss
att hålla rätt bland det som dyker upp. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 21 juli 		Vadarskådning III i Äspet
Se 7 juli! OBS - idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Med hjälp går vi igenom vad
som ses från fågeltornet. 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:
Ulrika Tollgren:
Emil Andersson Fristedt
Mats Johannesson

0706-02 30 45
0738-08 37 73
0704-40 66 56
0707-20 56 23

evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
ulrika@tollgren.se
emil.andersson71@gmail.com
mats.johannesson@yahoo.se

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
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NORDÖSTRA SKÅNES FÅGELKLUBB
Styrelsen

Nils Waldemarsson ordf
Jan Linder v ordf 		
Josefin Svensson sekr
Jan-Åke Nilsson kassör
Ulrika Tollgren 		
Greger Flyckt 		
Linda Niklasson 		

0456-281 22
0725-88 20 51
0708-22 65 89
0708-42 19 28
0738-08 37 73
044-12 16 99
0456-297 90

Lokal rapportkommitté

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

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Göran Flyckt 		

044-12 16 99
044-23 52 21
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
Ulrika Tollgren 			
0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal (bildredaktör)		044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu

Programkommitté

Evert Valfridsson (sk)
Ulrika Tollgren
Emil Andersson Fristedt
Mats Johannesson

0706-02 30 45
0738-08 37 73
0704-40 66 56
0707-20 56 23

Representanter SkOF:s Forskningsoch 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
Familjemedlem
Ungdomsmedlem
Plusgiro
Swish

125:25:25:- (upp till 25 år)

164 24-4
123 225 16 27
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