Nr 3 - 2019

Nordöstra Skånes Fågelklubb

Spoven
årgång 43
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Vi anordnar trevliga innemöten med föredrag och bildvisningar om fåglar.
Vi erbjuder våra medlemmar lärorika och roliga studiecirklar.
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Ordförande sjunger ut!
Sparvuggla, foto: Magnus Ny

I skrivande stund pågår en jakttidsberedning
som ska lämna förslag till nya jakttider i Sverige. Beredningen kommer att lämna över förslaget till regeringen i juni 2020. Avsikten är att
detta sen ska gälla sex år framåt i tiden. Jakttiderna kommer därefter att revideras vart sjätte
år.
I beredningen ingår som huvudman Naturvårdsverket, vidare tre länsstyrelser, LRF, de
två jägarorganisationerna, representanter för
skogsnäringen och faktiskt SOF-Birdlife Sverige och Naturskyddsföreningen. Processen inleddes med en öppen runda där myndigheter,
intresseorganisationer och enskilda lämnade
förslag och synpunkter. Därefter tog insynen i
processen slut.
Men det som läckt ut från arbetet, bl. a till Skånes Ornitologiska Förening, är ur fågelskyddssynpunkt oroande. Naturvårdsverket har i sitt första förslag gått de flesta synpunkterna från bl. a. jägarorganisationerna till mötes. Vi från fågelskyddsorganisationerna har i sig inget emot jakt. Men den ska ske på etiskt korrekta grunder, riktas mot
arter som tål beskattning och arter som innebär en resurs för konsumtion på matbordet.
I förslaget är plötsligt t. ex. enkelbeckasin och snatterand föreslagna som jaktbara arter.
Vidare förlängs jakttiden för alla jaktbara änder t. o. m. januari månads slut. Denna förlängning inkluderar även övervintrande morkulla! Flera arter dykänder som t. ex. alfågel
ingår också i detta koncept. Hittills har de flesta fåglar varit fredade under vinterperioden
för att säkerställa överlevanden under årets strängaste tid. Detta förslag kullkastar denna
viktiga princip.
Det finns åtskilligt annat att reagera över av vad vi hittills sett i förslaget. Det blir alltså
viktigt att under processen framåt hävda fågelskyddet. Annars är risken stor att det här i
alla delar slinker igenom sista instans, ett regeringsbeslut, i frågan. Det är nämligen där
frågan slutligen avgörs.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Boktips:

Bevingad intelligens
av Jennifer Ackerman

Är fåglar intelligenta? Vi får inget slutgiltigt svar i ”Bevingad intelligens”, men en
grundlig belysning av fåglars smarta beteenden i olika situationer. Jennifer Ackerman är författare och vetenskapsjournalist
som länge har följt forskningen inom natur
och biologi. I boken skriver hon om fåglars fyndighet att skaffa mat, om sånginlärning, deras sociala förmågor och navigationsskicklighet. Hon har fördjupat sig i
forskningen kring dessa frågor och som en
van fågelskådare refererar hon också sina
egna iakttagelser. En mycket intressant
bok som inte alls är svårtillgänglig trots
alla de forskningsresultat hon refererar.
Vi vet att en härmsångare har stor repertoar, men inte visste jag att pilfinken har 30
olika ljud varav flera olika varningsläten
för rovfåglar beroende på varifrån faran
kommer.
Tv-programmen om den kaledoniska kråkan och dess klurighet för att få tag på
godsaker har väl inte kunnat undgå någon
fågelintresserad. De kråkor som använder
bilar som nötknäckare är ju smarta. Visst
blir man imponerad! Kanske för att vi inte
förväntar oss att en fågel kan göra något
sådant.

Är det storleken på hjärnan som avgör hur
klok en fågel är? Man har trott att fåglar
är dumma för att de har så liten hjärna.
Men det är inte enbart storleken som är
avgörande för hur väl en fågel kan lösa
problem. Hjärnbark och hjärnceller spelar också roll. Hur och på vilket sätt får ni
reda på om ni läser boken. Gör det!

Margareta Rydhagen
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Aktuellt i fågelmarkerna
av Jan Linder

Rapporterade fåglar 1 maj - 31 augusti

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).
Det bjöds på både det ena och det andra
under perioden, som kännetecknades av
relativt normala väderskiftningar. Rödstrupig piplärka är ovanlig på vårsträcket, men
dök som på begäran upp på fågelskådningens dag i början av maj på Håslövs ängar.
Där spelade även dubbelbeckasin under
några sena kvällar.

Av rovfåglar sågs brun glada vid några tillfällen, liksom ängshök. Den senare relativt
svårsedd hos oss numera sedan den slutat
häcka regelbundet här. Även pilgrimsfalken har blivit ovanligare under sommarhalvåret, men i juli noterades ett ex och
ett i augusti. Det dök upp många aftonfalkar i maj runt om oss, men vi såg länge
ut att bli utan. Men en aftonfalkhona dök
så småningom upp och stannade länge vid
foto: Jan Linder

Några ovanligare andfåglar besökte oss,
det var rostand, amerikansk kricka och
rödhuvad dykand, den senare som var en
hona, är det 6:e fyndet för vårt område. Vi-

dare sågs en bläsgås i juli, vilket är ovanligt, endast 2 tidigare julifynd är noterade.

Den rödhuvade dykanden som observerades i Karpalundsdammarna.
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Herculesdammarna, vilket gladde många
som kunde följa henne jaga sländor. Även
i slutet av augusti kom en formidabel aftonfalksinvasion som ”träffade” hela Götaland. Ett par ex noterades i vårt område.

oss och är därmed en art som är lite svårare att få se. Enstaka dvärgmåsar liksom
kustlabbar sågs under hela perioden, och
av alkor sågs såväl sillgrissla som tordmule vid några tillfällen.

Periodens verkliga raritet, om den blir
godkänd, är utan konkurrens den örnvråk
som sågs och fotograferades vid Yngsjö kapell den 29 maj. Granskning av det
fyndet pågår och blir en ny art för Kristianstads kommun om det godkänns. Ryktesvägen så har ett av våra kungsörnspar
lyckats få 2 ungar på vingarna i år, i övrigt
har det gått dåligt för kungsörnen i Skåne.

Holkprojektet har medfört att vi nu har
göktyta häckande hos oss årligen igen. I år
dök ett par upp vid Sånnarna och häckade
där i ett hålträd. Flodsångare hördes vid
Karpalundsdammarna vid ett tillfälle men
stationärt vid Tolebäcken. Vassångare hördes på 3 lokaler. Vi kan glädja oss åt att
ett par svarthakade buskskvättor häckat
på Vittskövle mosse även i år och fått ut
ungar. Det är minst fjärde året i rad.

Småfläckig sumphöna dök upp och försvann lika fort vid ett par tillfällen, medan
ett antal vaktlar var mer stationära och uthålliga i sitt spel. Bland vadare kan nämnas myrsnäppa, sandlöpare och roskarl.
Kaspisk trut är sedd, liksom skräntärna,
den senare har ju även den slutat häcka hos

Krix+:
http://krix.spoven.com
foto: Kristian Gärdsborn

Artportalen:
http://www.artportalen.se

Blir det en korsnäbbshöst igen? Alla 3 arter har noterats men enbart i enstaka exemplar. Det är ett bra kottår för gran och
bokarna tyngs av sällan skådade mängder
bokollon.

Två kungsörnsungar blev flygga i vårt område..
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Art
Rostand

Amerikansk kricka
Rödhuvad dykand
Brun glada

Örnvråk
Ängshök

Aftonfalk

Småfläckig sumphöna
Rödstrupig piplärka
Svarthakad buskskvätta
Vassångare

Trastsångare

Plats
Individ
Lunkeskog 4/5		 1
Adinal 5/5		 1
Karpalundsdammarna 2/7		 1
Äspet 9/7, sträckande S		 4		
Äspet 5/6		 1
Karpalundsdammarna 1/5 - 10/6		 1
Tivoliparken 11/6 - 29/6		 1
Sätaröd 15/5		 1
Karpalundsdammarna 18/5		 1
Herculesdammarna 24/5		 1
Yngsjö kapell 29/5		 1
Tolebäck 7/6		 1
Herculesdammarna 8/6		 1
Viby åkrar 28/7		 1
Isternäset 1/8		 1
Herculesdammarna 11 - 21/5		 1
Yngsjö kapell 11/5		 1
Fjälkinge backe 14/5		 1
Fjälkinge backe 28/8		 2
Håslövs ängar 10/5		 1
Pulken 18/6		 1
Håslövs ängar 5/5		 1
Vittskövle mosse 16/7 - 2/8		 5
Yngsjösjön 18/5 - 13/6		 1
Fredriksdalsviken 6/6, 25 - 29/7		 1
Rinkaby holme 23/7		 1
Karpalundsdammarna 4/8		 1

Jan Linder
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Årsrapport för Nordöstra Skåne 2018
av Greger Flyckt

Raritetsåret rivstartade med en nilgås vid
Trolle-Ljungby och en ung brun glada som
övervintrade vid Ängagården och sågs hela
januari-februari (2:a vinterfyndet). I de norra delarna av vårt område sågs under januari flera enorma flockar mad bergfink. Den
största flocken uppskattades till lite mer än
en miljon fåglar. En skedandhane sågs under
10 dagar i Äspet och en bändelkorsnäbb höll
till vid Dalafuret, Landön, under jan-feb.
Två olika sparvugglor påträffades i skogarna
norr om Vånga, men inga spelade senare under våren.
Under februari gjordes få roliga fynd men
två fynd står ut som extra roliga. Två bändelkorsnäbbar sågs vid Barnakälla, Ryssberget och en färgmärkt fjällgås sågs två dagar i
slutet av månaden vid Yngsjö kapell.
Vintern kom i slutet av februari och hela
mars blev relativt kall och med en del snö.
En hel del is längs kusterna under mars och
insjöarna var frusna under några veckor.
I mitten av månaden dök en mycket tidig
svarthakad buskskvätta upp i Friseboda där
den sedan stannade några dagar. Den första
ägretthägern sågs på månadens sista dag.
Arten sågs sedan under resten av året, undantaget juni. Samma dag sågs också vårens
första bruna glada vid Norra Ströö. Flera
spelande pärlugglor hördes i slutet av mars
och en bit in i april, samtliga i skogarna norr
om Vånga.
Tjäder är numera en riktig raritet, så det var
extra roligt att det rapporterats en fågel i början av april i skogarna i de norra delarna av
vårt område.
Tranorna rastade i Pulken i vanlig ordning

men i betydligt färre antal än tidigare år.
Högsta antal blev låga 4125 ex.
Under månaden sågs sammanlagt 5 ringtrastar vid Sånnarna, Olseröd och Fjälkinge
backe.
I mitten av april sågs en ad hona stäpphök
kortvarigt på Isternäset och två härfåglar
upptäcktes. En sågs kortvarigt i S Mjönäs
och den andra, i Tosteberga, visade upp sig
fint för tillresta skådare. En svarthakedopping sågs under en vecka i slutet av månaden
vid Lunkeskog, en potentiell häcklokal. I
slutet av april sågs brun glada vid Furuboda
och N Åsum.
Sommaren kom i maj och en extrem torka
varade sedan ända till början av aug.
I början av maj spelade 2 dubbelbeckasiner kortvarigt på Håslövs ängar. Under första halvan av maj hördes minst 5 spelande
småfläckiga sumphöns på 4 olika lokaler.
Tre sjungande flodsångare hittades vid Tolebäcken och på Håslövs ängar och en trastsångare sjöng i Herkulesdammarna under
nästan två veckor.
I mitten av maj sågs brun glada vid två tillfällen i Fjälkinge och härfågel sågs av och
till under en vecka vid Kumlan. En 2K aftonfalk upptäcktes på Hovby ängar i mitten
av maj och kanske var det samma fågel som
sågs i slutet av månaden vid Viby äng.
De först spelande vaktlarna hördes i slutet av
månaden och sammanlagt under sommaren
hördes ett tiotal spelande fåglar. På månadens sista dag hittades en sjungande mindre
flugsnappare i Björket, Kristianstad.
Juni började bra med en vitvingad tärna str
O över Egna Hem tillsammans med silver-
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tärnor. Årets enda smalnäbbade simsnäppa
rastade kortvarigt i Äspet i början av juni
och ytterligare en sjungande flodsångare
hittades vid Herkulesdammarna. En adult
svartnäbbad islom sågs utanför Friseboda i
mitten av juni. En månad senare såg troligtvis samma fågel igen. Då upptäcktes ytterligare en yngre 2k-fågel.
En kort summering av områdets lite rarare
häckfåglar ser ut som följer.
7 par havsörnar fick ut 9 ungar. Kungsörnarna hade en dålig häckningssäsong men det
nyupptäckta örnparet fick ut två ungar.
7 par rödspovar påbörjade häckning (Håslöv,
Isternäset och Pulken). Ca 10 par svarttärnor
fick ut 5 ungar i Hammarsjön. Ett par svarthakad buskskvätta genomförde, för tredje
året i rad, en lyckad häckning med minst 2
flygga ungar vid Vittskövle mosse.
I början av juli rastade årets enda svarthuvade mås kortvarigt i Äspet. En lappuggla
dök överraskande upp mitt i sommarvärmen
i norra delen av vårt område och visade upp
sig fint några dagar. I slutet av juli rastade en
prutgås i Äspet.
I augusti fortsatte det att vara varmt så det
var ganska tunt med sensommarrariteter. En
rastande mindre flugsnappare sågs kortvarigt i mitten av månaden i Hammarslund.
Årets enda ängshökar passerade under andra
halvan av augusti, en 2K hane Vannebergaholmsfuret och en honfärgad Sånnarna.
Under september sågs sammanlagt 4 olika
bruna glador på sin väg söderut.
I början av månaden påträffades 2 blåhakar
vid Fårabäck/V Hammaren och en fjällpipare sågs kortvarigt vid Landön.
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Under oktober blev det bättre fart på sträcket söderut och det resulterade i flera roliga
fynd. Månaden började med en liten flock
skärsnäppor som rastade kortvarigt i Äspet.
Under första halvan av oktober sågs hela
5 ringtrastar på 4 olika lokaler och två rastande tajgasångare hittades i Bökestad och
Maglehem. Kring mitten av månaden sågs
en havssula vid Friseboda-Juleboda och en
härfågel rastade kortvarigt på ett fält utanför
Fjälkinge.
En lappsparv sågs utanför Balsby och en
vattenpiplärka rastade en kort stund i Äspet
i slutet av månaden. Det andra fyndet av tajgablåstjärt i vårt område gjordes i slutet av
oktober. Under de sista dagarna i oktober
sågs en 1K bredstjärtad labb från Friseboda.
Här sågs också några 1K, och lite senare en
adult, tretåiga måsar kring månadsskiftet.
En lappsparv sågs vid Hamrarna i början av
månaden och rekordmånga ägretthägrar, 26
ex, rastade i Axeltorpsviken. I slutet av november hittades en 1K vittrut som födosökte
vid Äspet.
December bjöd inte på några riktiga stänkare
men lite rörelse på sparvugglor resulterade i
en individ vid Sandafuret, SV Landön. En
1K brun glada fotograferades vid Ängagården i slutet av månaden och en skärsnäppa
höll till några dagar på Karet i Äspet och
blev det sista lite ovanligare fyndet under
2018.
Årsrapporten 2018 bygger på de observationer 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.

Mindre sångsvan
Vinterfynd: 1 ex str S tillsammans med sångsvanar Västra Hammaren (Fårabäck) 6/2
(MNY, THL).
Vårfynd: 2 ex str Österslövshus (Råbelövssjön) 25/3 (HC), 4 ex Pulken 28/3 (CCT, LSU,
Jan Wernerman), 6 ex Nymölla 30/3 (OSV),
28 ex str Pulken 31/3 (Mikael Jönsson), 11 ex
str Pulken 2/4 (CCT), 15 ex Tosteberga 3/4
(NWA), 24 ex Håslövs ängar 4/4 (MNY, HC),
23 ex str NO Åhus 4/4 (ÖFR, Karin Hernborg),
40 ex Yngsjö kapell 4/4 (UGS), 14 ex str N
Olseröd 5/4 (THL), 6 ex Friseboda 5/4 (THL)
och 6 ex str N Fjälkinge 8/4 (RSG). Sammanlagt observerades 180 ex under vårsträcket. Ett
ovanligt högt antal under våren.
Höstfynd: 8 ex Landön 25/10 (HC, MNY),
2 ex Oppmannasjön 25/10 (HC), 22 ex str V
Fjälkinge 25/10 (RSG), 15 ex str V Råbelövssjön 28/10 (EAN), 10 ex str SV Ivetofta 28/10
(MNY), 1 ex Håstad (S om Österslöv), 9/11
(JLR, GRFL) och 4 ex str SV Gyetorp 18/11
(Niklas Jeppson). Sammanlagt observerades
62 ex sträckande under hösten. Ett ganska lågt
antal.
Decemberfynd: 1 ex str S tillsammans med
sångsvanar Äspet 5/12 (THL).
Sångsvan
Stora flockar: 170 ex Trolle-Ljungby 11/1
(MNY), 210 ex Vittskövle 3/2 (CNN), 300 ex
Yngsjö kapell 21/2 (UGS), 230 ex Gälltofta
17/3 (GRFL), 360 ex Pulken 29/3 (HC) och
185 ex Yngsjö kapell 22/12 (Robert Rydbeck).
Häckning: Par ruvande Lunkeskog (N Ströö)
8/5 (JLR) och Grödby (Håkanryd) 8/5 (NWA).
Par med 6 st pulli Olastorp (Röetved) 6/8
(CNN).

Sädgås
Sedan några år tillbaka så försöker vi målmedvetet att fastställa rasen på våra rastande och
övervintrande sädgäss. Anledningen till detta
är att skogssädgåsen, till skillnad från tundrasädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns
representerad i vårt rapportområde. Under
2018 blev den absoluta majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de organiserade räkningarna. Inte minst beroende på att observatörerna
blivit skickligare på att rasbestämma gässen.
I januari fanns i det närmaste 11 000 sädgäss
sammantaget av båda raserna i området. Detta
är inget anmärkningsvärt då det ett år tidigare
fanns närmare 19 000 ex i området. Däremot
fanns nästan 8 000 sädgäss kvar vid marsräkningen. Detta får helt tillskrivas den sena våren. Även hösten präglades av extremt väder,
fast omvänt, då sommaren det sig fast ända
in i oktober. Därför blev det inga högre antal
sädgäss förrän sent på året. Decembersiffrorna
blev rejäla med över 15 000 sädgäss. Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt nedan.
Skogssädgås Anser fabalis fabalis
Under januari och februari noterades vid gåsräkningarna 9 066 ex resp 4 018 ex av denna
ras. Inget särskilt anmärkningsvärt. Men i
mars fanns pga uteblivet vårväder hela 7 059
ex kvar i området. Under december var motsvarande antal 12 424 ex. Nästan lika många
som 2015 då 13 186 ex räknades in.
foto: Greger Flyckt

Årsrapporten 2018

Kommentar: Par har rapporterats från 6 lokaler
där häckning skulle kunnat påbörjas. Rapporteringen speglar inte den häckande populationen, vilken troligtvis är betydligt större.
Skogssädgås (Tajgasädgås) Yngsjö 16/11 2018.
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Den största flocken rapporterades följdriktigt
i mars med 3 700 ex Åhus kärr 10/3 (GRFL).

förvaltningsplan i Danmark och Norge där den
tidigare växande rast- och övervintringspopulationen numera hålls på en nivå på 60 000 ex.
Mycket talar för att spetsbergsgässen börjat
välja en östligare bana för sin flyttning och
övervintring, kanske pga matbrist längs den
ursprungliga flyttrutten.

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Det rådde stor skillnad i förekomst av tundrasädgäss mellan jan-mars och nov-dec, såväl
vid de organiserade gåsräkningarna som rapporter om enskilda flockar. Antal tundrasädgäss som rasbestämdes vid januariräkningen
var 906 ex. Ett år tidigare hade dock mer än
dubbelt så många räknats in. I november noterades endast 377 ex. I jämförelse med t ex
december 2015 med 6 875ex är höstens antal
anmärkningsvärt låga.
foto: Greger Flyckt

Bläsgås

Tundrasädgås, Ö Vram 13/1 2018.

Största rapporterade flockar följer samma
mönster. Mest rapporterades 2 200 ex i området Fridhem-Vittskövle 2/1 (GRFL). Under
hösten rapporterades som mest 500 ex Olsgård, Lyngby 15/12 (CNN).
Spetsbergsgås
Jan-mars: Högsta rapporterade antal blev 90
ex Friseboda 14/1 (Nils Kjellén).
Nov-dec: Högsta rapporterade antal blev 92 ex
Yngsjö 23/11 (GRFL).
Kommentar: Antalet har dock understigit dessa
rapporter under de organiserade räkningarna.
Som mest 60 ex under marsräkningen och
enbart 17 ex i december. Det är stor skillnad
från december 2018 då hela 289 ex noterades.
Tillfälligheter? Arten är i dag föremål för en
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Vårfynd: 512 ex räknades in vid gåsräkningen
17/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237
ex från 2012 vid samma räkningstidpunkt. Ett
visst norrsträck uppstod då vintervädret under
påsken hastigt tog slut. 670 ex sträckte mot
NO över Fjälkinge 4/4 (RSG).
Höstfynd: Under höstens gåsräkningar noterades som mest 336 ex 15/12. Det är ett lågt
antal. Inga flockar överstigande 200 ex i övrigt har rapporterats. Under de senaste åren har
spannet legat mellan 600 och 1200 som max
antal under höstens räkningar.
Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket,
såväl vår som höst, är starkt varierande beroende av väder och vind. Men huvuddelen av
sträcket passerar söder om oss. Det beräknas
att det numera övervintrar 1 miljon! ex i Holland.
Fjällgås
1 ex upptäckt i större gåsflock 24/2 Yngsjö kapell (Henrik Hjalte). Fjällgåsen stannade kvar
även följande dag. Det handlade om en adult
gås märkt med två ringar. Den var utsatt i norra
Sverige under 2016.
Kommentar: Fjällgåsen är knappast årlig i vårt
område. Fynd under senare tid finns från 2013,
2015 och 2016. Dessa är oftast gäss från utsättning i det svenska fjällgåsprojektet när det går
att läsa färgringarna på benen.
Grågås
Högsta antal som noterades vid gåsräkningarna
inträffade under mars räkningen, 9 214 ex. Detta

Gåsräkning 2018
Art

13 jan

17 feb

17 mar

15 sep

13 okt

17 nov

15 dec

Sädgås obestämd ras
Skogsssädgås - ras
fabalis
Tundrasädgås - ras
rossicus
Spetsbergsgås
Bläsgås
Grågås
Grå x Kanadagås
Kanadagås
Vitkindad gås
Totalsumma:

763

5 525

540

-

6

-

1 500

9 066

4 018

7 059

-

-

3 267

12 424

906
56
44
2 873
2 442
6 450
22 600

166
27
232
4 868
3 086
3 990
21 912

372
60
512
9 214
12
2 973
4 982
25 724

8 928
24
3 160
12 112

131
6 446
13
10 757
17 389

377
1
47
5 375
2
278
30 837
40 183

280
17
336
3 055
1 232
17 109
35 953

är osedvanligt hög marssiffra som förmodligen
beror på att det fortfarande rådde vinterväder i
stort sett hela landet vilket därmed fördröjde
vårflyttningen.
Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräkningar och kontroller av den häckande populationen visar att arten förmodligen har nått sitt
maximum.
Kanadagås
Under februariräkningen sågs 3 086 ex. Detta
blir årets högsta siffra vilket är tydligt färre än
normalt. T ex noterades 9 034 ex i december
2013. Antalet övervintrande kanadagäss fortsätter stadigt att minska.
Häckningar: Endast en rapport om säkra häckningar finns med 10 pulli tillsammans med
adulta fåglar Axeltorpsviken 25/4 (LNI). Detta
är naturligtvis inte den enda lyckade häckningen men arten har med stor sannolikhet minskat
i antal som häckfågel hos oss.
Vitkindad gås
Vårsträck: Detta år tycks vårsträcket inte varit
lika omfattande som i fjol då högsta antal som
rapporterades är 2018 var 11 300 ex str O Fjälkinge 19/5 (RSG). Under 2017 sträckte under
en dag, 14/5, minst 176 000 ex över Kristian-

stad kommun!
Höststräck: Även höststräcket förefaller varit
mindre spektakulärt än under 2017. Som mest
rapporterades minst 19 000 ex str SV Landön
under 2,5 förmiddagstimmar 25/10 (HC). Hösten 2018 räknades sammanlagt över 62 000
vitkindade gäss på sydsträck förbi Juleboda.
Häckningar: Antalet häckande par i skärgården uppskattas försiktigtvis till mer än 400
par. Även i Äspet rapporterades häckningar
som vanligt. Det är dock tveksamt om de var
särskilt framgångsrika. Antalet pulli sjönk från
13 kullar den 25/5 till endast en kull med 2
ex 16/6 (HWI). Troligtvis har ett närbeläget
bebott rävgryt bidragit till att vitkindad gås
liksom andra markhäckande fåglar i Äspet i
stor utsträckning misslyckades med häckning.
Några inlandshäckningar har inte rapporterats.
Höstförekomst: Arten dominerade totalt novembersiffrorna vid den månatliga gåsräkningen med 30 837 ex. Detta är det i särklass
högsta antalet som noterats. Jämför med 22
150 ex vid motsvarande tillfälle 2015.
Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten
fortsätter, såväl lokalt i vårt område som hos
den arktiska populationen. I år verkar en del
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foto: Linda Niklasson

tyda på att den lokala populationen inte lyckades särskilt väl med häckningen. Tyvärr upplevs en betydande olägenhet från de vitkindade
gässen idag på jordbruksmark. Därför beviljas
ett stort antal skyddsjaktstillstånd.
Prutgås
Vårsträck: Högsta antal är 580 ex Äspet 24/5
(MNY).
Sommarfynd: 1 ex Äspet 21/7 (GRFL). Sommarfynd är inte helt ovanliga. Även under
2016 och 2017 fanns prutgäss i Äspet. Ovanligare är däremot 10 ex sträckande mot sydväst
över Ivetofta 23/7 (LNI)

Nilgås bland grågäss, Trolle-Ljungby, 4/1 2018.

foto: Hans Cronert

Gravand

Prutgås, Äspet, 11/10 2018.

Höststräck: Ingen högre sträcksiffra än 270
ex Juleboda 9/10 (UGS) finnas rapporterad,
vilket är ovanligt lågt. Den högsta dagssiffran
från 2014 är dock betydligt mer imponerande,
12 200 ex.
Nilgås
1 ex upptäcktes i gås- och svanflock mellan Trolle Ljungby och Ö Ljungby 4/1 (BSV,
MNY, LNI, m fl). Fågeln sågs även den 6/1 vid
slottsdammarna vid Trolle Ljungby. Gåsen var
inte ringmärkt.
Kommentar: Denna invasiva art förefaller bli
ovanligare. Förra gången det sågs nilgäss var
2015 då 2 ex observerades vid Hamiltonhill i
april och 1 ex i Äspet under juni.
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Vinterfynd: Januari och början av februari var
ganska milda och enstaka gravänder fanns hela
tiden vid kusten. Antalet ökade i slutet av januari och som mest sågs 34 ex Äspet 30/1 (LNI)
vilket är mycket högt för januari. I februari
sågs max 67 ex Äspet 4/2 (HWQ m fl), antalet
minskade när kylan kom och i slutet av februari sågs som mest 35 ex 23/2 (Sture Persson).
Vår och sommar: Antalet fortsatte vara lågt
fram till slutet av mars då som mest 300 ex
sågs Äspet 30/3 (Irene och Stefan Kyrklund). I
april sågs som mest 120 ex Äspet 15/4 (Bengt
Hansson, Tove Thomasson). Häckning rapporterades som vanligt från Äspet där som mest
26 pulli sågs 12/6 (LNI).
Höst: Under hösten sågs endast ensiffriga antal och sista obsen var 1 ex Friseboda 24/10
(JLR).
Årta
Vår och sommar: Första observationen var
ett par Håslöv 5/4 (Bengt Nilsson). Som mest
sågs 5 ex Isternäset 8/4 (OSV). Arten sågs på
flera lämpliga häcklokaler men inga ungar
sågs. Sista observationen var en hane Äspet
2/7 (Barbara & Ingo Leibiger).
Skedand
Vinterfynd: En hane sågs i Äspet 10-20 januari
(ATH m fl).
Vår och sommar: Första vårobsen var ett par

Pulken 27/3 (NWA). I april sågs som mest 30
ex Pulken 11/4 (Staffan Bergsmark) och 32 ex
Håslöv 19/4 (Nick Gräntz). Många observationer gjordes under häckningstid, men inga kullar har rapporterats.

Stjärtand
Vinterfynd: En hane sågs Lunkeskog 5/1
(CNN) och troligen en annan hane Tosteberga
27/1 (Stig Sturesson). I februari sågs ett par Isternäset 18/2 (EVA m fl).

Höst: Högsta antalet var 48 ex Äspet 8/10
(THL) och sista observationen var en hane
Äspet 22/12 (HWI).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 6 ex
Håslöv 31/3 (SEN) och i april max 26 ex Rinkaby ängar 8/4 (RSG). Enstaka hanar sågs under häckningstid men inga tecken på häckning
rapporterades.

Snatterand
Vinterfynd: Snatteränder fanns hela vintern
längs kusten. Som mest sågs i januari 30 ex
Äspet 6/1 (LSU), men i februari sågs endast
max 6 ex.
Vår och sommar: I den kalla månaden mars
sågs likaså max 6 ex Tosteberga 7/3 (MNY),
när värmen kom i april ökade antalet till som
mest 52 ex Adinal 12/4 (HWQ). Häckning rapporterades med 2 pulli Krogshult 5/6 (UTO)
och med 5 nästan flygga ungar Äspet 6/7
(UGS).
Höst: Största antalen rastande var 42 ex Karpalund 12/10 (CMA) och 60 ex Äspet 27/10
(Magnus Nilsson). I december sågs som mest
30 ex Äspet 30/12 (CNN).
Bläsand
Vinterfynd: Bläsänder fanns i vårt område hela
vintern. Som mest sågs i januari 40 ex Isternäset 1/1 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm) och i februari 100 ex Landön 21/2 (Jan
Wernerman).
Vår och sommar: Antalet ökade i slutet av mars
och 200 ex sågs Pulken 31/3 (UGS). I april
sågs som mest 125 Pulken 7/4 (ÖFR). Enstaka
observationer gjordes under häckningstid, men
det rör sig troligtvis om översomrande fåglar
och inte potentiella häckfåglar.
Höst: Höststräcket blev ovanligt klent, endast
706 sydsträckande rapporterades (medel 5 921
ex år 2008-18). I december sågs som mest 84
ex Vannebergaholmen 23/12 (HWI).

Höst: Antalet sydsträckande var ovanligt lågt,
endast 70 ex rapporterades (medel 418 ex år
2008-18). Enda decemberobservationen var en
hane Äspet 22/12 (HWI).
Kricka
Vinterfynd: I januari sågs som mest 100 ex
Äspet 6/1 (LSU), och i februari max 15 ex Tosteberga 4/2 (HWQ).
Vår och sommar: I mars sågs som mest 110
ex Vinnö ängar 31/3 (Anna Fohrman, Mikael
Svensson), och i april max 320 ex Araslövssjön 28/4 (Seth Nilsson). Arten sågs som vanligt under häckningstid men inga häckningar
har rapporterats.
Höst: Högsta antal rastande var 300 ex Äspet
26/10 (HWI) och i december sågs som mest 30
ex 29/12 (ATH).
Brunand
Vinterfynd: I januari sågs som mest 60 ex Råbelövssjön 3/1 (CNN) och i februari sågs max
20 ex Äspet 4/2 (ARLA).
Vår och sommar: I mars sågs som mest 20 ex
Äspet 30/3 (Irene och Stefan Kyrklund), i april
sågs max 20 ex Lunkeskog 6/4 (ATH). Arten
sågs som vanligt under häckningstid hela sommaren i Äspet, men bara på en lämplig häckningslokal då 2 observationer gjordes under
maj i Herculesdammarna (JLR, MNY).
Höst: Största antalet rastande var 180 ex Råbelövssjön 25/10 (CNN). I december sågs som
mest 60 ex Råbelövssjön 2/12 (CNN).
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Vigg
Vinterfynd: I januari sågs som mest 1 000 ex
Äspet 27/1 (ÖFR) och i februari max 1 200 ex
Valjeviken 9/2 (Ulla Johnsson m fl).
Vår och sommar: 2 000 ex Vannebergaholmen
13/3 (MNY) och i april max 720 ex Äspet 8/4
(Magnus Helldén). Arten sågs som vanligt under häckningstid men inga häckningar har rapporterats.

2008-18). Största antalet rastande var 500 ex
Friseboda 24/10 (JLR). Enda decemberobsen
var en hane Äspet 30/12 (LSU m fl).
Svärta
Vinterfynd: I januari sågs som mest 14 ex
Äspet 2/1 (Lars Lundquist, Flemming Sörensson) och i februari sågs max 30 ex Friseboda
2/2 (CNN).

Vinterfynd: I januari sågs som mest 30 ex
Äspet 1-2/1 (Göran Andersson mfl), i februari
sågs max 60 ex Äspet 10/2 (Uno Unger m fl).

Vår och sommar: Ganska låga antal sågs under
våren. I mars sågs som mest 8 ex Friseboda
25/3 (SEN), och i april högst 3 ex Äspet 4/4
(Gunilla Edvardsson, Bosse Ohlsson). Sista
vårobsen var 1 ex Äspet 7/4 (SEN, CMA).
Inga fåglar har rapporterats under häckningstid
i Landöskärgården. Första obsen på sydsträck
var 3 hanar Friseboda 14/7 (Barbara och Ingo
Leibiger).

Vår: I mars sågs som mest 30 ex Äspet 25/3
(Inger Svensson), och i april max 35 ex Äspet
4/4 (UGS). Antalet minskade i maj och sista
vårobsen vare en hane Äspet 22/5 (Therese Petersson och Mikael Persson).

Höst: Antalet rapporterade sydsträckare var
lågt 256 ex (592 ex medel 2008-18) och största
antalet sedda var 130 ex str S Juleboda 28/10
(THL). I december sågs som mest 20 ex Friseboda 26/12 (Inger Svensson).

Höst: Första höstobsen var en honfärgad Äspet
19/10 (GRFL). Största antalet rastande var 40
ex Äspet 29/12 (ATH).

Sjöorre

Höst: Arten sågs hela hösten men inga stora
antal inräknades förrän i december då 600 ex
sågs Äspet 5/12 (GSV) och 28/12 (UGS).
Bergand

Ejder
Vinterfynd: I januari gjordes enstaka observationer av få fåglar längs kusten Åhus-Friseboda men i februari sågs däremot inga ejdrar.
Vår och sommar: I mars sågs som mest 30 ex
Edenryd 28/3 (MNY), och i april max 170 ex
Juleboda 3/4 (UGS). Boräkningar i Landöskärgården gav sammanlagt 122 bon på Saltholmen, Trueskär och Rakö (NWA). Många rapporter finns om pulli vid Äspet, men dessa
bedöms ha simmat från Landöskärgården.
Höst: Första rapporterade sydsträcket var 85 ex
Friseboda 1/8 (Marie-Louise Barany). Största
dagssiffran var 1 830 ex str S Juleboda 6/10
(GRFL) och totala antalet sedda sträckande
blev mycket lågt: 3 531 ex (Medel 13 550 ex år
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Vinterfynd: I januari sågs som mest 55 ex Juleboda 2/1 (THL) och i februari max 150 ex
Juleboda 18/2 (THL).
Vår: I mars sågs som mest 35 ex Gropahålet
10/3 (Per-Olof Kjellsson) och i april max 20 ex
Rigeleje 2/4 (UGS). Sista vårobsen var 12 ex
Juleboda 9/5 (Magnus Glennstål).
Höst: Första rastarna på sydsträck var 200 ex
Friseboda 8/7 (Jan Wernerman). Sammanlagda
antalet sydsträckande var lågt, 3 650 ex, (6 156
ex medel 2008-18) och största antalet var 1 500
ex rastande Friseboda 16/9 (JLR). I december
sågs som mest 300 ex Juleboda 28/12 (UGS).
Alfågel
Vinter och vår: Arten övervintrade som vanligt i Hanöbukten och största antalet var 80 ex
Juleboda 23/2 (Jan Wernerman). I mars sågs

som mest 80 ex Gropahålet 10/3 (Per-Olov
Kjellsson) och i april max 150 ex Juleboda
2/4 (UGS). Sista vårobsen var 3 ex Äspet 2/6
(ÖFR).

Höst: Första höstobsen var 2 honfärgade
Ekestads våtmark 3/11 (HC). Största antalet i
november var 155 ex Råbelövssjön 29/11 (HC)
och i december 115 ex Österslöv 24/12 (HC).

Höst: Första observationen var 3 hanar Juleboda 20/10 (GRFL). Antalet ökade under hösten och som mest sågs 200 ex Friseboda 30/12
(UGS).

Storskrake
Vinter och vår: Största antalet under vintern
var 100 ex Råbelövssjön 19/1 (CNN), annars
sågs inga tresiffriga antal.

Knipa

Sommar: En kull med 11 pulli sågs Valjeviken
22/5 (MNY) och en kull med 4 ungfåglar sågs
Raslången 30/7 (David Olausson).

Arten fanns som vanligt i området hela året
och mest notabelt var att ovanligt många ungkullar rapporterades: minst 8 kullar med 48
pulli (medel 24 pulli år 2008-2018).

Höst: Arten sågs hela hösten och största antalet var 75 ex Axeltorpsviken 17/11 (LNI).

Salskrake

Småskrake

Vinter och vår: I januari sågs som mest 255
ex Valjeviken 23/1 (LNI) och i februari max
600 ex samma lokal 9/2 (Ulla Johnsson m fl). I
mars sågs som mest 690 ex Vannebergaholmen
13/3 (MNY) och i april max 10 ex Råbelövssjön (ARLA). Sista vårobsen var en hona Pulken 24/4 (Anita Markusson, Ulf Persson).

Arten fanns vid kusten hela året men inga större antal rapporterades under våren och inga
häckningar noterades. Under hösten rastade
som mest 400 ex vid Juleboda respektive Friseboda 6-7 oktober (GRFL m fl).

foto: Hans Cronert

Vaktel

Salskrake, Råbelövssjön, 25/3 2018.

Spelande fåglar: 1 ex Träne 23/5 (Anders
Malmström), 1 ex Karsholm 23/5 (HC), 1 ex
Rinkaby vångaväg 3/6 (SSV), 1 ex 3/6 Friseboda (Johan Södercrantz mfl), 1 ex 30/6-3/7
NO Ripa (GRFL mfl), 1 ex Ängagårdsvägen
20/7 (Fredrik Lysell, Kaj Svahn mfl) och 1-4
ex Vittskövle mosse (RSG, GRFL, LNI mfl).
Kommentar: Om man bortser från 2011 och
2017 då det spelade extremt många fåglar, kan
man se att fynden minskat under den senaste
10-årsperioden. Kan det vara så att de år när
det påträffas extremt många spelande fåglar
sammanfaller med extra gynnsamma vindar
under norrsträcket?
Smålom
Under jan-maj har det setts enstaka fåglar utmed kusten från Åhus till Juleboda.

Fig X. Spelande vaktlar i vårt område 2000-2018.

Sommarfynd: 1 ex Friseboda 17/7 (Bengt Ottoson) och 3 ex Juleboda 19/8 (ARLA).
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Decemberfynd: 3 ex Friseboda 15/12 (GRFL),
2 ex Friseboda 25/12 (CNN), 1 ex Juleboda
28/12 (UGS) och 2 ex Friseboda 30/12 (UGS).
Storlom
Rapporter om rastande storlommar vid kusten
har kommit in från årets alla månader.
Största antal jan-maj: 113 ex Juleboda 2/1
(GRFL), 36 ex Juleboda 2/2 (THL) och 18 ex
Friseboda 22/3 (JLR).
Häckning: 1 pulli (nykläckt) Raslången 2425/5 (GÖFL, HC). Vid kontroll 14 dagar senare sågs paret, men utan unge. Par har rapporterats från Immeln: Udden (Mjönäs) 14/4
(Agne Paulsson) och Krogshult 5/6 (UTO).
Större antal juni-dec: 90 ex Friseboda 17/7
(RSG) och 75 ex Friseboda 24/11 (EVA).
Dessutom 8 ex Bäckaskogs slott (Ivösjön)
15/9 (JLR).
Kommentar: Storlommarna misslyckas ganska ofta med häckningen. Under den senaste
10-årsperioden har de misslyckats ca hälften
av åren. Ibland får de ut pulli som sen blir tagna av olika predatorer. En stor konkurrent om
häckningsplatserna i sjöarna är kanadagåsen.
Svartnäbbad islom
1 ad Friseboda 13/6 (Paul-Eric Jönsson, LSU
mfl) och troligtvis samma fågel Friseboda 1317/7 (PÖD, mfl). Ytterligare en fågel hittades och fotograferades, en 2K Friseboda 17/7
(RSG).
Kommentar: Att se flera svartnäbbade islommar under maj-aug är ovanligt och har bara
hänt två gånger tidigare, 2009 och 2010.
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foto: Greger Flyckt

Sträckräkning: Sträckande smålommar rapporterades från Friseboda-Juleboda 21/929/11 under 16 dagar. Sammanlagt sågs 135
ex. Största antalen var: 21 ex Juleboda 21/9
(MNY, GRFL), 55 ex Juleboda 6/10 (GRFL),
20 ex Juleboda 1/11 (GRFL, MNY) och 16 ex
Juleboda 23/11 (GRFL).

Storlom och svartn. islom, Friseboda, 13/6 2018.

Smådopping
Vinterfynd: 3 ex Råbelövsjöns utlopp 7/1
(LSU), Som mest 3 ex nya Äspetbron (Åhus)
17-19/1 (ATH, EVA) och 1 ex Skräbeåns mynning 6/2-19/3 (MNY, NWA, LNI).
Häckning: Från 9 olika potentiella häckningslokaler har det rapporterats fåglar april-juli.
Lyckade häckningar med ungar har rapporterats från 7 lokaler: Ekestads våtmark 9/6 (HC),
Dammhuset (Ekestad), troligen två kullar, 9/6
(HC), Karpalunds dammar 11/6 (HC), Gladekärret (Maltesholm) 18/6 (Jan-Åke Nilsson)
och Smedstorps våtmark (Arkelstorp) 22/6
(HC). 3 par har observerats i Lunkeskog (N
Ströö) och där fanns 16 ex 4/8 (HWQ). Även i
Ekestads våtmark sågs 16 ex i varierande åldrar 4/8 (HC).
Decemberfynd: 2 ex gamla Äspetbron 5/1224/12 (THL, HWI), 3 ex Skräbeåns mynning
15-31/12 (MNY, NWA) och 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 22/12 (CNN).
Kommentar: Nog måste det finnas mer än 9
potentiella häckningslokaler för smådoppingar
i vårt område?
Skäggdopping
Stora flockar: 60 ex Råbelövssjön 4/1 (CNN),
95 ex Levrasjön 22/1 (MNY), 50 ex Råbelövssjön 5/4 (CNN), 180 ex Barum (Ivösjön) 25/11
(Patrik Tollgren) och 250 ex Råbelövssjön
5/12 (CNN).

Häckning: 3 pulli (2 kullar) Österslövshus
(Råbelövssjön) 8/7 (HC), 10 pulli Hercules
dammar (3 kullar) 9/7 (CNN), 5 pulli (2 kullar) Balsby (Råbelövssjön) 31/7 (CNN). Dessutom ett par ruvande Axeltorpsviken norra delen (Ivösjön) (LNI) och ett par ruvande i södra
delen (LNI).

Största ansamlingarna jan-april: 6 ex Äspet
16/1 (MNY), 4 ex Friseboda 20/1 (David
Erterius, Kaj Svan), 3 ex Tosteberga bodar
8/2 (MNY) och 5 ex Friseboda 17/2 (Anders
Wånge Kjellsson) och 9 ex Friseboda 22/3
(JLR).

Gråhakedopping

Sommarfynd: 1 ex Friseboda 15/7 (Agneta
Olsson, Sussie Carlström).

Vinterfynd: 2 ex Äspet 5/1 (Inger Svensson), 1
ex Fårabäck 7/1 (MNY), 2 ex Tosteberga bodar 20/1 (David Erterius), 1 ex Edenryd 27/1
(GRFL, MNY) och 4 ex Tosteberga 21/2 (Jan
Wernerman).

Största flockar sept-dec: 32 ex Friseboda
16/10 (THL), 12 ex Juleboda 28/10 (THL), 17
ex Glansaboden (Yngsjö) 14/11 (CNN), 16 ex
Juleboda 24/11 (HWI), 14 ex Juleboda 10/12
(UGS) och 11 ex Friseboda 29/12 (ATH).

Häckning: Första obs på häckningsplats gjordes i Karpalunds dammar 6/4 (Magnus Helldén). Under häckningstid har det rapporterats
8 par från 4 häckningslokaler med reservation
för att de kan förflytta sig mellan lokalerna.
Bobygge har rapporterats från Lyngsjö 9/5
(Jan-Åke Nilsson). En pulli Lunkeskog (N
Ströö) 16/6 (Pål Axel Olsson) och en pulli Adinal (Färlöv) 7/7 (JLR). Häckningsresultatet är
ungefär det samma som under föregående år.

Inlandsfynd: 1 ex Lunkeskog (N Ströö) 1825/4 (CNN, GSV, HWI m fl). Även i fjol fanns
här svarthakedoppingar under häckningstid.
Kommentar: Sommarfynd är mycket ovanliga.
Rördrom
Vinterfynd: 1 ex Hercules dammar 15/2 (LNI)
och 1 ex Ivetofta (Ivösjön) 23/2 (MNY).

Svarthakedopping

Tutande hanar: 1 ex Yngsjösjön 19/3 (LGN,
LSU), 1 ex Araslövssjön 31/3-12/5 (UTO m
fl), 2 ex Österslöv respektive Balsby (Råbelövssjön) 2-14/4, 16/4-3/6 enbart vid Balsby
(HC, CNN m fl) och 1 ex Hercules dammar
7/4-16/7 (SST, Magnus Helldén).

Arten rapporterades från kuststräckan LandönJuleboda alla årets månader utom maj och juni.

Udda fynd: 1 ex förbiflygande Isternäset (Härlövs ängar) 15/8 (EVA).
foto: Leif Segelström

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räknades 18 ex under sept-nov. Största antal var 5 ex
str S Friseboda 19/10 (PÖD).

Kommentar: Rördrommen har tydligen mycket svårt att komma upp i de antal som fanns i
våtmarksområdet längs nedre Helgeån (Vattenriket) under de goda åren i slutet av 1900-talet.
Förmodligen har tillbakagången av bladvass
bidragit.
Ägretthäger

Svarthakedopping, Friseboda, 14/2 2018.

Vårfynd: 1 ex Pulken (Egeside) 31/3-2/4
(LSU, CCT), 1 ex Lerduvetornet (Näsby
fält) 1/4 (CMA), 1 ex Näsby fält 22/4 (Mona
Hansson), 1 ex Pulken 24/4 (THL), 2 ex Hammarsjön 27/4 (ARLA, Hans-Åke Gustavsson,
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JLR), 5 ex överflygande Näsby 3/5 (SST), 1
ex Edenryd 16/5 (MNY) och 1 ex Hamiltonhill
(Färlöv) 18/5 (HC).
Sommarfynd: 1 ex Oppmannasjön 15/7 (Niklas Jeppsson), 1 ex str S Äspet 27/7 (HWI), 9
ex Adinal (Färlöv) 14/8 (Thomas Johnsson), 1
ex Isternäset 26-28/8 (LSU, CMA), 1 ex Hammarsjön 29/8 (JLR), 1 ex Äspet 30/8 (Jan Wernerman, Hasse Berglund), 1 ex Groddammen
(Sånnarna) 31/8 (BSV) och 1 ex Axeltorpsviken 31/8 (MNY).

foto: Greger Flyckt

Kommentar: Arten är nu vanligare i Öresund
och södra Östersjön. Detta gör att chansen blir
större att vi får ett och annat fynd längs vår
kuststräcka.

Större ansamlingar under hösten: 5 ex Hammarsjön 20/9 (GRFL), 5 ex Nabben (Ivön)
6/10 (MNY), 9 ex Näsumaviken (Ivösjön)
6/10 (Emma-Johanna Henriksson), 6 ex str S
Rinkaby skjutfält 14/10 (SEN, CMA, LNI),
17 ex Axeltorpsviken 28/10 (LNI), 26 ex Axeltorpsviken 3/11 (MNY) och 18 ex samma
lokal 17/11 (LNI).

Havssula, Juleboda, 13/10 2018.

Storskarv

foto: Linda Niklasson

Häckning: 53 par Lägerholmen 17/5 (NWA),
745 par Brödjeholmen 17/5 (NWA) och 122
par Fägö (Ivösjön) 9/6 (LNI).

Ägretthäger, Axeltorpsviken Ivösjön, 28/10 2018.

Decemberfynd: 6 ex Balsby (Råbelövssjön)
5/12-9/12 (CNN) och 1 ex Råbelövssjön, östra
sidan, 16/12-29/12 (CNN, SEN, HC m fl).
Kommentar: Antalet rapporter fortsätter att
öka. Storleken på flockarna ökar också. 26 ex
är den största ansamling som någonsin setts
i vårt område. I år saknas bara rapporter från
jan, feb och juni.
Havssula
1 ex Juleboda 13/10 (SEN, CMA, GRFL m
fl) och samma individ sågs även i Friseboda
samma dag (HWI).
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Stora ansamlingar: 2100 ex förbiflygande
Äspet 19/7 (GRFL) var en fiskande flock, säkert häckfåglarna från Landöskärgården.
Kommentar: I år ser vi en liten ökning i
Landöskärgården. Fler och fler skarvar tycks
lämna Lägerholmen och etablera sig på Brödjeholmen. Skarvarna i Ivösjön ligger som förut
strax över 100 par. Sammanlagt häckade 920
par i vårt område.
Vit stork
Vinter: Sex storkar övervintrade vid Viby och
7 ex sågs där 15/2 (LNI). Den första storken
vid Hovby sågs 17/2 (CNN) och vid Härnestad
sågs de första 3 ex 7/3 (Mona Wall).
Vår och sommar: I Viby häckade 3 par, i Hovby 3 par och i Härnestad 3 par. I Viby ringmärktes 5 ungar, i Hovby 3 och i Härnestad
5 ungar. Antalet storkungar i Vattenriket blev
alltså lika högt som rekordåret 2015: 13 ungar.
Höst: En av årets Vibyungar hittades död 9/8
(EVA) och en äldre hona från Viby hittades
död i Öllsjö under november (EVA). Åtminstone 5 ex höll till runt Viby under hösten.

Bivråk

Höststräck: Under perioden 20/8-26/9 har det
rapporterats ovanligt många sydsträckande
fåglar.
Sammanlagt har det rapporterats ca 130 ex vilket är en av de bättre höstsiffrorna på flera år.
Högsta dagssumma blev 26 ex str S Rinkaby
skjutfält 14/9 (GRFL, HC) och 16 ex str S Fjälkinge 19/9 (RSG).
Brun glada
Vinterfynd: 1 2K Ängagården (6/1-25/2)
(GRFL, FRY, HWI mfl) och 1 1K Ängagården
21/12 (Sven-Åke Ahlström).
Vår/Sommarfynd: 1 ex Övarp, Norra Ströö,
31/3 (Mikael Svensson, Anna Fohrman), 1 ex
Furuboda 24/4 (Ulf Persson, Anita Markusson), 1 ex N Åsum 27/4 (MJO), 1 ex str N
Fjälkinge 11/5 och 1 ad Fjälkinge 14/5 (RSG).
Höstfynd: 1 1K str S Gyetorp 2/9 (MNY) och 1
2K+ Trolle-Ljungby mosse 2/9 (HC), 1 ex Köpinge ängar 4/9 (HC) och 1 1K str S Fjälkinge
19/9 (RSG).
Kommentar: Tidigare finns endast ett vinterfynd (feb 2015) så två vinterfynd samma år är
väldigt udda. Båda fåglarna höll ihop med de
röda glador som håller till vid örnmatningen
och övernattar vid Ängagården. Året gav fler

foto: Hans Cronert

Häckningstid: Under juni-mitten av aug gjordes ett 10-tal observationer på olika lokaler.
Inga häckningar kunde konstateras men observationer gjordes från 3 potentiella häckningslokaler. 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 häckningstiden.

foto: Magnus Ny

Första norrsträckande fågeln blev 2 ex Juleboda 10/5 (Magnus Glennstål). Under sträckperioden i maj-början av juni sågs 12 fåglar på
väg norrut. Det är nästan lika många som sågs
2017.

fynd än på länge och är kanske en konsekvens
av att arten ökar i Sverige. Häckfynd görs nu
årligen i södra Skåne.

Brun glada, två olika individer sedda vid Nymölla
respektive Trolle-Ljungby mosse samma dag, 2/9.

Röd glada
Fågelklubbens medlemmar räknade övervintrande glador 8/12. Sammanlagt hittades 157
ex vilket var en halvering av förra årets antal.
Största ansamlingen var 56 ex Vanneberga/
Östra Ljungby (EVA).
Kommentar: Fågelklubben har räknat övervintrande glador i början av december sedan
2009. Tidigare rekord var 306 ex 2017. För vidare info se Spoven nr 1 2019.
Havsörn
På den sedvanliga örnräkningen 6/1 rapporterades uppskattningsvis 61-66 ex i Kristianstad
och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare
info se Spoven nr 1 2018.
Högsta antalet under jan-mars blev 19 ex Tosteberga Bodar 21/1 (EVA mfl) och 7/3 (MNY).
Årets mest udda örnobservation måste vara 24
ex som str NO Fjälkinge under ca 3h 18/3 som
följdes av 9 ex str NO 19/3 (RSG). Största ansamlingen under december blev 23 ex Ängagården, Egeside 17/11 (GRFL).
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Brun kärrhök
Första fågeln var en hane Yngsjö 17/3 (GRFL).
Häckningar: Flygga ungar har rapporterats
från Herculesdammarna, 3 par, (RSG) och
Karpalundsdammarna, 1 par, (RSG). Under
året har ca 10 par i lämplig häckningsbiotop
rapporterats från lite mer än en handfull lokaler i vattenriket (Araslövssjön – Hammarsjön).
Ytterligare observationer som indikerade revir
eller häckningar gjordes vid Yngsjösjön, Väjla
sjö, Lyngsjön, Oppmannasjön, Råbelövssjön
och Lunkeskog. Anmärkningsvärt är att observationer saknas helt från Ivösjön.

Stäpphök hona, Isternäset, 17/4 2018.

Ängshök
1 2K hane str SV Vannebergaholmsfuret 16/8
(HC) och 1 honfärgad str S Sånnarna 29/8
(BSV).
Kommentar: Om denna utveckling med färre
och färre fynd fortsätter, kommer snart ängshöken vara en större raritet än stäpphök i vårt
område.
foto: Hans Cronert

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

foto:Per Erik Tell

Häckningar: 7 par påbörjade häckning under
våren. Havsörnarna hade ytterligare en bra
häckningssäsong och alla paren lyckades vilket resulterade i 9 ungar. På ytterligare lokaler
gjordes observationer av vuxna fåglar vilket
skulle kunna indikera att det finns ytterligare
något häckande par att upptäcka (GÖFL, m fl)

Årets sista fåglar var en 1K Balsby 1/10
(CNN).
Blå kärrhök
Inga sommarfynd (juni-juli) har rapporterats.
Sista vårfyndet blev 1 ad hona str N Viby äng
29/4 (HC) och första höstfyndet var en 1K
Håslövs ängar 3/9 (MNY, Ulf Sjölin).
Stäpphök
1 hona Isternäset 17/4 (Per Erik Tell).
Kommentar: Fynden har ökat i Västeuropa under 2000-talet och så även i vårt område. Innan
2009 finns endast tre fynd. Sedan 2010 har arten varit årlig förutom 2012.
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Ängshök 2k hane, Vannebergaholmsfuret,
16/8 2018

Duvhök
Häckningar: Under april-juni rapporterades fåglar från 8 olika lokaler. Uppträdandet
är ganska likt det som rapporterades 2017
med observationer väl utspridda från söder
till nordost och ganska kustnära. Under 2018
gjordes två observationer väster om Kristianstad (Adinal och Bockeboda). Inga av observationerna har rapporterats med något högre
häckningskriterie.

foto: Leif Segelström

Kommentar: Det är önskvärt att fler rapporterar misstänkta eller säkra häckningar, av denna
skogens doldis.
Sparvhök
Vårsträck: Högre antal under våren är ovanliga i vårt område. 21 ex str N Pulken 4/4 (CCT)
är anmärkningsvärt.
Höststräck: Bästa sträcksiffran blev 121 ex str
S Rinkaby yttre 14/9 (HC, GRFL).

Fjällvråk
Höststräck: Återigen ett år utan större antal
sträckare. Högsta antal blev 15 ex str SV Edenryd 6/10 (OSV).Inga sommarfynd finns. Sista
vårfyndet gjordes vid N Mjönäs 16/4 (JLR)
och första höstfyndet gjordes i slutet av september, vilket är normalt.
Kungsörn
Årets örnräkning 6/1 bjöd på 6 örnar (4 ad och
2 yngre) i Kristianstad kommun (NWA m fl).
Häckningar: Under året lokaliserades boet till
ett av paren som vi inte haft koll på. Detta par
var det enda i vårt område som fick ut ungar,
2 st, som senare sågs flyga omkring i reviret
(PON, GÖFL). Resterande par misslyckades
med sina häckningar.

Kungsörn 1K, Kristianstads kommun, 25/9 2018.

Fiskgjuse
Häckningar: Flest par fanns i vanlig ordning
i Ivösjön som inventeras årligen. Här fanns
12 besatta revir som producerade 8-9 ungar
(LNI m fl). Ytterligare fyra par har rapporterats (Karpalund, Oppmannasjön, N Åsum och
Håslövs ängar). Detta är ovanligt få och speglar förhoppningsvis inte den häckande populationen. Finns det inga par kvar i Immeln och
Raslången?
Höstfynd: Sista observationen, och enda oktoberobsen var 1 ex Araslövssjön 14/10 (GSV).
Aftonfalk
En 2K hane Hovby ängar 12/5 (Mirja Ström
Eriksson, RSG m fl) och en 2K hane Viby äng
26-28/5 (PON, GSV, CNN mfl).
foto: Hans Cronert

Ormvråk
Höststräck: Inga höga antal rapporterades under 2018. Bästa sträckdagarna var 45 ex str S
Fjälkinge 28/9 (RSG). Bättre sträckbevakning
under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna
pricka in någon dag med tresiffriga antal.

Detta innebär att vi har 4-5 revir inom klubbens verksamhetsområde. Den skånska stammen uppskattas till 10 par och 2018 fick örnarna bara ut 4 ungar, vilket återigen är ett dåligt
häckningsresultat.
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 intressanta.

Aftonfalk, hane 2K, Hovby ängar, 12/5 2018.
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2 adulta fåglar, troligtvis någon till, som övervintrat i vårt område. Lite udda var att endast
en 2K-fågel rapporterats. 1 2K Fjälkinge 27/2
(RSG).
foto: Linda Niklasson

Kommentar: Eventuellt skulle det kunna vara
samma fågel som hållit sig kvar i området runt
Hammarsjön. Detta var fjärde året i rad med
fynd. Arten fortsätter att vara en fåtalig, men
nästan årlig raritet. Sedan 2000 har det saknats
fynd 6 av åren. Vårfynd i maj har dominerat
fyndbilden stort.
Stenfalk
Vinterfynd: 1 ex Håstad 6/1 (HC) och 1 ex
Karsholms Gods 20/1 (Kaj Svahn, David Erterius, Olof Strand), 1 ex Yngsjö kapell 9-14/1
(THL, HWQ m fl), 1 ex Trusseröd (S Lökaröd)
17/1 (LSU) och 1 ex Legeved 25/1 (HC) och
1 ex Viby äng 15/2 (LNI). Decemberfynden
var 1 ex Landön 4/12 (MNY), 1 ex Oppmanna
8/12 (UTO) och 1 ex Pulken 26/12 (Magnus
Persson).
Vårsträcket: Under perioden 10/3-7/5 rapporterades 9 ex, runt Kristianstad och längs kusten.
Höststräcket: Under perioden 28/8-16/11 rapporterades ca 30 ex, vilket en normal höstsumma.
Lärkfalk
Första lärkfalken sågs vid Håslövs ängar 19/4
(RSG), vilket är det tredje tidigaste fyndet någonsin i vårt område.
Häckningar: Observationer som tyder på
häckning eller permanent revir har rapporterats från 7 olika lokaler.
Årets sista lärkfalk blev 1 ex Vannebergaholmsfuret 11/10 (HC), vilket var ovanligt
sent.
Pilgrimsfalk
Vinter/Vårfynd: Under januari - februari har
det setts pilgrimsfalk på ett 15-tal lokaler i vårt
område.
Det är svårt att säga hur många fåglar som varit inblandade, eftersom de är goda flygare och
förflyttar sig snabbt, men det rör sig om minst

24 Spoven

Pilgrimsfalk adult, Vittskövle, 9/1 2018.

Under mars-april har det rapporterats pilgrimsfalkar från ca tiotalet lokaler. Samtliga observationer utom två (2K-fågel) 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.
Tre majfynd finns rapporterade. En 2K Äspet
6/5 (ÖFR, Karin Hernborg), 1 ex Håslövs ängar 6/5 (GRFL) och 1 ex Herculesdammarna
12/5 (Flemming Sörensen m fl).
Höstfynd: Under augusti gjordes 3 observationer, vilket är ganska normalt. Under sept-nov
gjordes ca 55 observationer och även här är
det mycket svårt att avgöra hur många olika
individer det rör sig om. Ca en tredjedel av observationerna rörde åldersbestämda 1K-fåglar.
Flera är med största säkerhet på väg söderut.
Decemberfynd: Det har inkommit rapporter
om 9 fynd, varav två av fynden avser 1K-fåglar.
Vattenrall
Under eftervintern (januari-februari) noterades
nio vattenrallar vid fyra sjöar; Råbelövssjön 4

ex, Oppmannasjön Kiaby 1 ex, Ivösjön Bromölla 2 ex och Siesjön 2 ex. Under förvintern
(december) hördes sju vattenrallar i två sjöar,
Råbelövssjön 5ex och Levrasjön 2 ex. Det
finns en liten tendens till ökande antal.
Småfläckig sumphöna
Under 2018 hördes flera spelande fåglar än på
länge, alla under flyttperioden i maj: 2-3 ex
centrala delarna av Håslövs ängar 5-14/5 (HC
m fl), 1 ex Isternäset 7/5 (Sture Persson), 1ex
norra Levrasjön 16/5 (MNY) och 1 ex Pulken
18/5 (HC).
Sothöna
Vid Valjeviken-Edenryd noterades 850 ex 4/1
(MNY) samt 300 ex 27/3 (MNY) och 14/12
(Maaike Strijbos m fl). I Levrasjön sågs 200 ex
7/12 (MNY) medan det i södra Råbelövssjön
noterades upp till 100 under januari-mars och
130 under september-oktober (CNN, HC)
Tjäder
I år finns rapport om 1ex i norra delen av området 2/4 (Bengt-Arne Johansson gm UTO).
Tjädern är inte årlig i vårt område längre och
senast den rapporterades var i april 2012.
Trana
Övervintrare: Flera fynd gjordes under januari med som mest 13 övervintrande fåglar
i Pulken-området. En flock på 12 ex, troligtvis
samma, noterades även en bit in i februari. I
februari gjordes även fynd av par och enstaka
fåglar, indikerande insträck av sydsvenska
häckfåglar.
Våren: Under andra halvan av mars ökade antalet observerade fåglar och upp till 1500 ex
noterades vid övernattningen i Pulken. I slutet
av mars kom ett bakslag i vädret, med snö och
kyla. Inga lantbrukare hade börjat så varför den
transkadeförebyggande matningen inte kommit igång. På grund av den blöta hösten fanns
fält med mycket oskördad majs och potatis

kvar dit de anlända flockarna sökte sig. Nära
Friseboda noterades exempelvis 1500 födosökande tranor i ett majsfält 31/3 (THL). Första
dagarna i april räknades vid övernattningsplatsen i Pulken som mest 4150 ex 2/4 och 4500 ex
4/4 (EVA). Några dagar senare hade tranorna
börjat övernatta i översvämningar på åkrarna
vid Friseboda. I gryningen 6/4 räknades här
3000 ex samtidigt som det fanns 1000 övernattare vid Pulken (CCT).
Tranorna gav sig efterhand vidare norrut och
när vårsådden kom igång hade flertalet gett sig
av. Det blev en annorlunda tranvår vid Pulken!
Sommartranor: Antalet översomrande ungtranor var lågt och som mest sågs bara 35 ex vid
Hammarsjön 22/7 (Per-Erik Holmlund).
Hösten: I slutet av sommaren var som mest
900 tranor samlade vid Pulken 29/8 (HC,
Hasse Berglund). 700 ex samlades för övernattning vid Trolle-Ljungby mosse 3/9 (HC).
1100 födosökte vid Nöbbelövs bränneri 20/9
(Johan Andersson) och på kvällen 24/9 fanns
1440 tranor på övernattningsplatsen vid Pulken (CCT). Höststräcket förlöpte normalt utan
fjolårets koncentrerade massträck som ägde
rum 5-6/10 2017.
Årets sista tranor noterades vid Pulken 28/10
(Sven Englund, CMA).
Strandskata
Större flockar: Största ansamlingen under våren var 126 ex str NO Ö Hammaren 15/4 (HC)
och under hösten blev största ansamlingen 69
ex str S Äspet 4/8 (GRFL).
Skärfäcka
Under 2018 rapporterades inga häckningar
från Äspet eller från andra platser längs kusten
norr om Åhus.
Fåglar fanns i Äspet under hela häckningstiden
och största flockarna som observerades var 6080 ex Äspet 3-6/7 (GRFL, UGS mfl.)
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(GRFL), 17 ex Terraviken, Landön 12/8
(MNY) och 25 ex i Äspet 20/8 (THL).
Inlandsfynd: 1 ex Kälkestad 20/8 (HC) och 1
ad Adinal 25/8 (Pål Axel Olsson).
foto: Linda Niklasson

Inlandsfynd: Intressant var också att inlandsfynd gjordes på flera lokaler: Enstaka observationer gjordes på Håslövs ängar, Adinal och
Näsby fält under april-början av juni (ÖFR,
THL, HWQ mfl). 6-10 ex Isternäset 18/4-20/5
(GSV, RSG mfl). Eventuellt gjorde fåglarna på
Isternäset häckningsförsök.
Mindre strandpipare
Häckningar: Arten har rapporterats från ett 10tal lämpliga lokaler under häckningstid. Säkra
häckningar har rapporterats från våtmarkerna
Rinkaby 28:45 med 1 par (Jens Morin), från
Härlövs våtmark där 4 pulli sågs den 23/5
(EVA), samt 1 hona som spelade skadad Sånnarna 8/5 (Johan Andersson).
Troliga häckningar observerades vid Äspet
(ÖFR, THL, ARLA mfl) samt Horna Grushåla
(Olof Persson, Michael Tholin mfl).
Kommentar: Arten är en vanligare häckfågel
hos oss än vad rapporterna visar. Arten finns
t ex i grustag, små våtmarker, industiområden
mm som kanske inte är så välbesökta av fågelskådare. Under senaste atlasinventeringen
påträffades arten i ca 25 rutor.
Större strandpipare
Vinterfynd: 2 ex Vannebergaholmen 22/2
(THL).
Stora ansamlingar: De största ansamlingarna
påträffades under artens sträcktopp i augusti.
225 ex Äspet 16/8 (THL), 210 ex Äspet 26/8
(THL) och 270 ex Äspet 31/8 (GRFL).
Kommentar: Årets stora ansamlingar är de näst
högsta under 2000-talet, och slås bara av 400
ex i Äspet 25/8 2017. Så antalen under 2018 är
anmärkningsvärt höga.
Kustpipare
Vårfynd: 2 ex Terraviken 19/5 (Bengt Nilsson), 4 ex Miklagård 27/5 (HC) och 1 ex Äspet
30/5-1/6 (LSU, CMA mfl).
Stora ansamlingar: 17 ex str S Äspet 4/8
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Kustpipare ad, Terraviken, 7/8 2018.

Ljungpipare
Inga vinterfynd är rapporterade. De största
vårflockarna var förbiflygande 85 ex Fjälkinge
18/4 (RSG) samt 60 ex Fjälkinge 22/4 (RSG),
Höstflockarna var i vanlig ordning mycket
större. En stor flock rastade några dagar runt
Hammarsjön där högsta rapporterade antal
var 3 000 ex Hovby ängar, Skönabäck 31/10
(GRFL), 4 000 ex Håslövs ängar 1/11 (GRFL)
och 2 800 ex Håslövs ängar 6/11 (JLR).
Fjällpipare
1 ex Landön, Käringön 6/9 (MNY, HC).
Kommentar: Det var första fyndet i området
sedan 2015. Under 2000-talet har arten endast
setts 2005, 2010, 2014 och 2015.
Tofsvipa
Det var gott om vinterfynd på flockar mellan
20-90 ex på olika platser i vårt rapportområde.
Den största flocken på hösten var ca 1000 ex
Hovby 9/9 (CNN).
Kustsnäppa
Fåglar sågs regelbundet juli-sept i främst

Spovsnäppa

Äspet. Under sydsträcket sticker 88 ex Äspet
4/8 ut (GRFL).

Vårfynd: 1 ex Äspet 12/5 (MNY, Magnus
Nilsson), 1 ex Äspet 14/5 (Johan Andersson)
och 1 ex Äspet 6/6 (Ola Bondesson).

Brushane
Ett misstänkt häckningsförsök gjordes på
Håslövs ängar, Hammarsjön då en hona uppehöll sig i ett begränsat område på ängarna
under maj-juni (Roine Strandberg). Observationen är intressant då arten inte längre anses
häcka i Skåne. Under 2000-talet har det dock
gjorts några enstaka fynd av ensamma honor
som skulle kunna indikera att arten fortfarande
vissa år gör häckningsförsök.

Sydsträck: Ovanligt låga antal under 2018. De
största ansamlingarna blev 17 ex Äspet 9/7
(MNY, Per-Magnus Åhrén), 24 ex Äspet 28/8
(THL) och 25 ex Äspet 1/9 (GRFL).
Mosnäppa

foto: Hans Cronert

Stora ansamlingar: Största flocken på våren
var 160 ex Äspet 2/5 (THL).

Vår: Årets första observation var 3 ex Äspet
4/5 (GRFL). Under maj månad sågs de flesta
dagarna 1-3 ex i Äspet (flera observatörer).
Största vårflockarna var 5 ex Isternäset 15/5
(JLR) och 5 ex Äspet 21/5 (Herbert Baumann)
Sydsträck: Några större flockar av mosnäppa
ses aldrig, men nämnas kan 6 ex Äspet 17/8
(Per-Magnus Åhrén).
Kommentar: 1 ex Äspet 18-21/9 (GSV, MJO,
CMA) är det tredje senaste fyndet någonsin
från vårt område.
Sandlöpare
Vårfynd: 2 ex Äspet 30/5 (UTO, CMA mfl.).

Myrsnäppa 1K, Äspet, 22/8 2018.

Myrsnäppa
Vår: 2 ex Äspet 19/5 (GRFL, JLR), 1 ex Äspet
23/5 (GSV, Therese Petersson, Mikael Persson) och 2 ex Äspet 24/5 (MNY, Bengt Nilsson, Johan Andersson).
Sydsträck: I Äspet sågs fåglar mer eller mindre
regelbundet 1/7-1/9 med enstaka ex. Största
ansamlingen var 4 ex 16/8 (HWI). Endast ett
fynd gjordes utanför Äspet, 1 ad Terraviken
12/8 (MNY).
Kommentar: Det var ett ganska normalt uppträdande av arten under 2018.

Sydsträck: Under hösten sågs enstaka sandlöpare i Äspet. 1 ex 10/7, 1 ex 25/7 och 1 ex 27/7
(Sture Persson, Bengt Nordin, HC). I augusti
förekom arten mer frekvent med enstaka ex i
Äspet under flera dagar. Toppnotering blev 7
ex 11/8 (Bengt Nordin). Årets sista obs var 1
ex Stockaboden, Furuboda och Friseboda 5
och 7/10 (GRFL, LGN, CMA mfl). Oktoberfynd är inte så vanliga.
Kärrsnäppa
De största flockarna av kärrsnäppa blev 340
ex Äspet 7/8 och 16/8 (GRFL, THL), 450 ex
Äspet 31/8-1/9 (GRFL) och 350 ex Äspet 1/10
(JLR).
Sydlig Kärrsnäppa Calidris alpina schinzii
Rapporter på den sydliga kärrsnäppan var en
spelande hane Vannebergaholmen 11/5 (HC),
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Småsnäppa

1 ex Äspet 11/5 (THL) 1 ex Äspet 14/5 (Johan Andersson) och 1 ex Äspet 7/6 (Christer
Wendeler).

Vårfynd: 1 ex Äspet 15/5 (LNI), 2 ex Äspet
18/5 (Bengt Åhgren), 1 ex Äspet 22/5 (THL,
Lennart Jeppsson mfl) och 1 ex Äspet 30-31/5
(Håkan Johansson, UTO, CMA mfl).

Kommentar: Den sydliga kärrsnäppan är sedan
ett antal år tillbaka utgången som häckfågel i
vårt område. Numera görs endast ströfynd med
något enstaka exemplar i Äspet eller vid Vannebergaholmen.
foto: Hans Cronert

Sydsträck: Småsnäppor sågs regelbundet i
Äspet juli-börj av okt.
Större ansamlingar: Största flockarna under
hösten var 11 ex Äspet 9/9 (HWI).
Kommentar: Vårobservationerna har ökat en
aning under senare år.
Dvärgbeckasin
Vinterfynd: 1 ex Västra Hammaren 17/1
(ATH), 1 ex Lyngsjön 20/1 (David Erterius,
Kaj Svan, Olof Strand), 1 ex Skräbeåns mynning 24/2 (NWA) och 1 ex Käringören, Landön 27/2-1/3 (MNY, LNI).
Vårfynd: 1 ex Lyngsjön 11-13/4 (THL, JanÅke Nilsson), 1 ex Viby Äng 14/4 (Per-Olof
Kjellsson) och 1 ex funnen död Håslövs ängar
29/4 (Niklas Jeppsson).

Sydlig kärrsnäppa, hane, Vannebergaholmen,
11/5 2018.

foto: Hans Cronert

Skärsnäppa

Endast vid två tillfällen sågs skärsnäppa i rapportområdet. 3 ex Äspet 8/10 (MNY) och 1 ex
Äspet 28-30/12 (UGS, GRFL, JLR, LSU mfl.).

foto: Magnus Ny

Kommentar: Det är lite färre än tidigare år undantaget 2017 då endast 1 ex noterades. 3 ex i
Äspet i oktober var annars högsta antalet sen
2005.

Skärsnäppa, Äspet, 8/10 2018.
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Dvärgbeckasin, Äspet, 5/10 2018.

Höstfynd: 1 ex Fårabäck 4/9, 17/9 och 1/10
(LSU, MJO), 1 ex Trueskär 4/10 (NWA), 1
ex Äspet 5-6/10 (HC, MNY, GRFL mfl), 1 ex
Östra Hammaren 6/10 (LNI), 1 ex Vannebergaholmen 10-17/10 (NWA, MNY, RSG), 1 ex
Blackan, Lillö slottsruin 13/10 (Åke Svensson), 1 ex Våtmarkerna Rinkaby 28:45 19/10
(Jens Morin), 1 ex Vannebergaholmen 25/10
(MNY), 1 ex Hovby ängar Björkhäll 3/11 och

Kommentar: Antalet fynd av dvärgbeckasin
var några fler än tidigare år.
Enkelbeckasin
I februari gjordes 5 fynd. Största ansamlingarna var 4 ex Landön 9/2 (NWA) och 5 ex Oxaholmen 20/2 (MNY).
Från slutet av februari och framåt sågs arten
mer frekvent.
Stora ansamlingar: Största ansamlingen på
våren var 30 ex Håslövs ängar 4/4 (HC) och
största ansamlingen under hösten var 50 ex
Hovby ängar Björkhäll 6/11 (UGS).

som blev flygga 2018 (jfr m 4 flygga ungar
2017). Trots det ganska låga totala häckningsutfallet är trenden fortsatt positiv de senaste
åren, men det är bekymmersamt att rödspovarna tycks ha svårt att återetablera sig utanför
Håslövs ängar (RSG, Mirja Ström-Eriksson &
Richard Ottvall). Utöver de 7 häckande paren
fanns 4 revirhållande hanar och ytterligare 6
spelande hanar utan tydligt revir på strandängarna längs nedre Helgeån.
Årets senaste obsar avser båda rasen islandica:
2 1K-fåglar Kälkestad 31/8 (HC) samt 1 1K
rastande på Vannebergaholmen 15/9 (LNI).
foto: Hans Cronert

6/11 (HC, UGS), 1 ex Fårabäck 6-7/11 (LGN,
JLR) och 1 ex Äspet 22-23/12 (HWI, NWA).

Dubbelbeckasin
Vårfynd: 2 spelande Håslövs ängar 6/5 (MNY,
LNI, JLR).
Kommentar: I år hördes bara dubbelbeckasin
vid ett tillfälle. Likt tidigare år så är Håslövs
ängar den klart bästa lokalen för att lyssna efter dubbelbeckasin i maj.
Morkulla

Rödspov 1K av rasen islandica, Kälkestad,
Oppmannasjön, 31/8 2018.

Vinterfynd: 1 ex Oretorpet 19/1 (Christopher
Martinsen) samt 1 ex Österlövshus 20/1 (HC).

Myrspov

Rödspov
Den 4/4 på eftermiddagen hade 11 ex anlänt
till Håslövs ängar (HC) och 5/4 fanns där 16 ex
(LSU). Sammantaget registrerades 24 rödspovar i Vattenriket, varav 7 var honor. Fåglarna
fördelade sig med 18 individer vid Håslövs
ängar, 4 vid Isternäset och 2 vid Pulken (RSG,
Mirja Ström-Eriksson).
Häckningar eller häckningsförsök konstaterades för 5 par på Håslövs ängar, 1 par på
Isternäset och 1 par vid Pulken, men de båda
sistnämnda häckningarna misslyckades redan
på äggstadiet. På Håslövs ängar ledde tre (ev
fyra) av häckningarna till kläckta ungar. Den
23/6 fanns endast 2 par kvar med de 3 ungar

Vårfynd: 2 ex Gyetorp 15/4 (Thomas Kraft,
Ola Ejdrén).
Sommar-höstfynd: Första sommarfyndet var
1 ex Käringören, Landön 24/6 (NWA). Fåglar
sågs sedan under juli-okt i ganska små antal.
Ovanligt få (inga?) sträckande sommarflockar.
I början av augusti sågs flockar på 10-18 ex i
framförallt Äspet. Tre novemberfynd om 1 ex
vardera finns från området Vannebergaholmen
– V Hammaren 1-10/11 (LGN, NWA mfl).
Troligtvis rör fynden en och samma fågel som
flugit omkring.
Stora ansamlingar: Största ansamlingen var
20 ex Terraviken, Landön 19/8 (HC).
Kommentar: Vårfynd är sällsynta.
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Småspov

Svartsnäppa

Vår: Från mitten av april till mitten av maj
gjordes 10 fynd av enstaka ex. Största ansamlingen var 8 ex str NO Håslövs ängar 29/4
(RSG). Från mitten maj- börj juli gjordes endast 3 fynd.

2 ex Håslövs ängar 4-8/4 (HC) och 1 ex TrolleLjungby mosse 5/4 (MNY) var ovanligt tidiga.
Enstaka fåglar sågs under april-maj på ett 10tal lokaler. Som vanligt är det svårt att avgöra
om det är vår- eller höstflyttare man ser i juni,
men en flock om 10 ex Isternäset 13/6 (EVA)
får väl räknas som sydsträckare. Årets sista
observation var 3 ex Vannebergaholmen 25/10
(MNY).

Sydsträck: Många observationer under juliaugusti längs kusten Landön – Juleboda.
Under första halvan av juli sågs 8-10 ex rasta
i Friseboda vid tre tillfällen (GRFL, Nils-Erik
Evers, Leif Godin) Sista observation var 1 ex
str S Pulken 5/9 (CCT).
Storspov
Vinterfynd: I januari sågs enstaka storspovar
vid kusten mellan Tosteberga bodar - Fårabäck. Högsta antal var 4 ex Miklagård 19 och
28/1 (LSU, CNN) och 5 ex Tosteberga bodar
4/2 (HWQ, ARLA, NWA mfl.). Med ganska
stor säkerhet rör det sig om samma fåglar som
rört sig i området hela vintern.
Stora ansamlingar: Största sträckande flocken
var 36 ex str N Böjens alsumpskog, Bromölla
17/4 (Jonas Engzell).
Drillsnäppa
Vår: Den första drillsnäppan var ovanligt tidig,
1 ex Råbelövssjön 14/4 (CNN). Årets sista obs
var lustigt nog även den vid Råbelövssjön med
1 ex 1/10 (CNN).

Gluttsnäppa
Första observationerna var ganska tidiga. 4 ex
Isternäset 9/4 (Lars Lundquist) och 2 ex Håslövs ängar 9/4 (Björn Löfman, Anders Jönsson). Därefter sågs mindre antal till mitten av
maj. Sydsträcket kom igång i början av juli
och fåglar sågs på många lokaler fram till mitten av oktober.
Stora ansamlingar: 26 ex str S Landön 22/8
(THL) och 23 ex Västra Hammaren 26/8
(CMA).
Grönbena
Stora ansamlingar: Minst 70 ex Äspet 2/8
(UGS).
Rödbena
Rödbenan är en ganska vanlig och spridd
häckfågel i området.

Stora ansamlingar: Minst 60 ex Äspet 13/8
(JLR) är ett extremt högt antal och den tredje
största ansamlingen någonsin.

Stora ansamlingar: Under våren sågs som
mest 30 ex Håslövs ängar 5/4 (LSU) och under hösten blev högsta antalet 30 ex Äspet 16/7
(Magnus Persson).

Skogssnäppa

Roskarl

Inga vinterfynd gjordes. Enstaka ex har setts
från slutet av mars till och med augusti. Sista
observationen var 1 ex Vannebergaholmen
15/9 (LNI).

Vårfynd: 1 ex Äspet 15/5 (Staffan Rodebrand)
och 1 ex Tosteberga ängar 19/5 (RSG) blev de
enda rapporterade vårfynden.

Stora ansamlingar: Största ansamlingen var
11 ex Trolle Ljungby mosse 6/4 (Niklas Jeppsson).
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Sydsträcket: 1 ex Äspet 18-19/7 (CCT, GRFL
mfl). 7 augustifynd gjordes under senare halvan av augusti och årets sista observation blev
1 ex Äspet 2/9 (Jonas Nilsson, Svante Söderholm).

1 ad Äspet 6/7 (HWI), upptäcktes i lagunen där
den låg och födosökte.

Kommentar: Arten har minskat i Östersjöområdet och är numera en ganska ovanlig rastfågel i vårt rapportområde.

Kommentar: Det är femte året i rad som svarthuvad mås rapporteras. Numera häckar arten
på två olika platser i Sölvesborgs kommun och
antalet häckande par ökar. Det borde alltså finnas förutsättningar att hitta fler svarthuvade
måsar i vårt område både vår och höst.

Smalnäbbad simsnäppa
1 ex Äspet 11/6 (LSU, LNI).
Kommentar: Antalet fynd varierar mellan åren
men arten är aldrig talrik. 2008 och 2014 hade
vi 5 fynd medan fynd saknades helt 2013 och
2017.

Dvärgmås
Vinterfynd: 1 ad Äspet 2/1 (JLR) och 1ex 2K
Juleboda 15/3 (JLR). Ett mera normalt vinterantal till skillnad från t ex 2016 då hela 48 ex
sträckte vid Juleboda 2/1 (GRFL).

Bredstjärtad labb
1 ex 1K Friseboda 29/10 (JLR) och 1 ex Friseboda 30/10 (JLR, UGS, THL m fl).
Kommentar: Det kan vara så att det är samma
individ som setts de här två dagarna. Bredstjärtad labb observeras nästan årligen men oftast
bara med ett fåtal exemplar. Vissa år efter en
lyckad häckningssäsong kan massförekomster
uppträda. Ett sådant var 2014 då hundratals
bredstjärtade labbar sträckte längs kusten.

Vårfynd: 2 ex Äspet 27/4 (Marie-Louise Bárány), 8 ex Håslövs ängar 10/5 (RSG) och 1 ex
Äspet 11/5 (Magnus Glennstål). Vårsträcket
passerar oftast förbi tämligen obemärkt, därav
de vanligen fåtaliga observationerna.

Kustlabb

Höstfynd: Under sträckperioden noterades
sammanlagt nästan 300 ex fördelade månadsvis: aug 9 ex, sept 15 ex, okt c:a 200 ex och
nov c:a 75 ex. Högsta antal som observerades
vid samma tillfälle var 65 ex Friseboda 30/10
(SEN, LGN, THL m fl). Detta att jämföra med
hösten 2017 då endast totalt 60 ex rapporterades.

Sommarfynd: Utanför den egentliga sträckperioden sågs sammanlagt 4 ex under juli.

En sen vårobservation finns; 1 3K Äspet 30/5
(LGN, THL).
Sommar - höstobservationer: Totalt sågs cirka
20 kustlabbar under sommaren - tidig höst.
Detta är strax under medelvärdet som ligger på
drygt 25 ex.
Högsta antalet var 8 ex Juleboda 7/9 (MNY,
THL, GRFL). Detta blev även årets sista rapporterade observation.
foto: Lars Göte Nilsson

Skrattmås

Svarthuvad mås
Kustlabb 3K, Äspet, 30/5 2018.

Stora antal: Hela 1 600 ex Vanneberga 27/3
(LNI). Stora samlingar är inte ovanliga under
flyttningen.
Häckningar: 22 par noterades vid Noviadammen 14/5 (ARLA). Resultatet är inte känt.
Detta är den enda häckningen som rapporterats under året. Antalet är en tydlig nedgång
sen 2017 då 33 par ruvade på samma lokal.
Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt eller ännu sämre i vårt rapportområde för en art
som genom sitt häckningsbeteende ger möjlighet för andra arter att häcka framgångsrikt.
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foto: Greger Flyckt (infälld bild Jan Linder)

Vittrut 1K, Äspet, 30/11 2018.

Gråtrut

Kaspisk trut

Häckningar: 494 bon räknades in på Saltholmen och Trueskär vid boräkning 5/5 (NWA m
fl). Det är det näst högsta antalet sen boräkningarna påbörjades 2004. Minst 104 pulli
Åhus hamn (tak i hamnen) räknades in 8/7
(HWI).

Vinterfynd: 1 ad och 1 2K Åhus hamn 10/1
(ATH), 1 2K Karet, Äspet 17/1 (THL) och sent
på året 1 ad Åhus hamn 30/12 (ATH).

Kommentar: Arten är numera nationellt rödlistad p g a att den minskat starkt. Men hos
oss förefaller den efter en nedgång i början
av 2000-talet öka som häckfågel igen, både i
skärgården och i Åhus hamn.

Höstfynd: Antalet fåglar är som vanligt något
svårbedömt men det handlar om drygt 10 ex.
Bl a minst 4 ex vid Juleboda i åldrarna 2 1K, 1
2K och 1 3K (GRFL m fl).

Häckningar: Vid boräkningen den 5/5 hittades
på Trueskär 3 bon (NWA m fl). Det är andra
året sen de årliga boräkningarna startade 2004
som silltrutbon hittas. Även på Gruarna, Edenryd och Klinten, Landöns skärgård sågs silltrut
under omständigheter som tyder på häckning.
Bedömningen är att sammanlagt minst 7 par
häckade. Det är lite i förhållande till 1980 då
det häckade 670 par i skärgården.

Kaspisk trut 1K, Juleboda, 7/9 2018.

En rapport angående silltrut med intermediuskaraktär, 1 ad Fjälkinge 18-19/4 (RSG).
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foto: Greger Flyckt

Silltrut

Kommentar: Ökat antal vinterfynd beror förmodligen mest på alert observatör. Däremot
var antalet rapporterade höstfynd i förhållande
till 2017, då det handlade om ett 40-tal ex, betydligt färre.

Vittrut
En 1K upptäcktes på stranden vid Äspet 30/11
(GRFL m fl). Ungfågeln födosökte längs stran-

den och var ganska stationär under eftermiddagen.
Kommentar: Denna högarktiska trut är sällsynt
i vårt område och långt ifrån årlig. Senaste fynden är från 2017, 2016 och 2004. De flesta fynden rör ungfåglar.
Tretåig mås
Höststräck: 1 ex Friseboda 30/10 ( LGN m fl),
1 ex Juleboda 1/11 (GRFL m fl) och 1 ex 6/11
Friseboda (JLR). Samtliga observationer avser
1 K fåglar. Om det var 3 ex är svårbedömt då
tretåiga måsar kan snurra runt i bukten. Utöver
dessa fynd 1 ad str S Rigeleje 21/1 1 (UGS)
Kommentar: Ett normalt uppträdande med en
handfull höstfynd.
Skräntärna
Häckningar: För andra året rad i saknades
skräntärnan vid boräkningen i skärgården 5/5.
Endast en observation finns från Trueskär den
9/4 då en ensam fågel stod på ön.
Kommentar: Det verkar av de fåtaliga observationerna att döma som att vi förmodligen
måste betrakta skräntärnan som en f.d. häckare
i området.
Höststräck: Som mest 5 ex, 3 ad och 2 1K
Äspet 4/8 (GRFL). Ett sent fynd av 1 ex str
S Juleboda 21/9 (MNY, THL, GRFL) var det
tredje senaste fyndet i vårt område någonsin.
Kentsk tärna

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, blivit
flygga placerar föräldrafåglarna sin avkomma
i Äspet. Högsta antal som noterades var 235 ex
varav 120 nyss flygga ungfåglar 12/7 (GRFL
m fl).
Silvertärna
Häckning: Silvertärna finns rapporterad under
häckningsomständigheter med 12 par på Rakö,
4-5 par på Trueskär och 2 par på kustnära lokaler. Troligtvis var det endast fåglarna på Rakö
som fick ut ungar.
Sträckande: Minst 100 ex Rigeleje 26/7
(UGS). Blandade flockar med silver- och fisktärnor sträcker längs kusten eller genar tvärs
över Skåne under sommarkvällar.
Fisktärna
Häckningar: Fisktärnor gjorde häckningsförsök på Trueskär med totalt 10 par och möjligen gjorde ett 10-tal par häckningsförsök
väster om Tosteberga bodar. Detta är ett klart
lägre antal än under de senaste åren då 35 par
bedömts häcka i området. Häckningsförsöket
på Trueskär övergavs efter hand, liksom övriga
tärnor där. Orsaken var med stor säkerhet predation och andra störningar. Från inlandslokaler finns inga rapporter med säkra häckningskriterier.

Vårfynd: De kentska tärnorna rastar på flera
platser längs Hanöbukten under våren. Äspet
är en mycket frekventerad rastplats. Som mest
cirka 100 ex 26/4 (LSU, JLR).

Höga antal: 415 ex Friseboda 26/7 (CCT). Ett
mycket koncentrerat tärnsträck under ett par
kvällstimmar.

Häckningar: Någon häckning har inte genomförts sen 2012. Det finns inga stora stabila
skrattmåskolonier kvar som kan erbjuda arten
skydd. Däremot häckade cirka 200 par på Falkaholmen och 220 par på Norrören i Sölvesborgs kommun.

Häckning: Enda rapporten om häckande småtärna var 6 par Rakö (PON). Ingen av dessa
fick dock ut några flygga ungar. Från Äspet
rapporteras om flygga ungar men dessa var
inte uppvuxna på lokalen.

Småtärna
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Svarttärna
Häckning: 10 par häckade på naturligt bounderlag i Hammarsjön. Svarttärnornas häckning
gynnades av lågt vattenstånd som skapade ytor
med näckrosor och gyttjebankar. De fick ut 5
flygga ungar (PON). Häckningsresultatet hos
oss har därmed bättrat sig från att ha varit synnerligen magert med 2 till 3 flygga ungar de
senaste åren eller inga alls under 2017.
Vitvingad tärna
1 ex str O tillsammans med silvertärnor över
Egna Hem på kvällen 1/6 (GRFL).
Kommentar: Inget massuppträdande av denna
tärna under 2018 således. Detta inträffar dock
med jämna mellanrum som t ex 2014 med som
mest 51 ex.
Sillgrissla
Liksom under 2017 sågs totalt 9 sillgrisslor utmed kusten vilket är ett normalt antal. Högsta
antal var 3 ex str S Juleboda 1/11 (LSG, MNY,
GRFL).
Tordmule
Närmare 40 ex rapporterades vilket är klart fler
än medelvärde. Som mest hela 9 ex str S Friseboda 11/7 (GRFL).
Tobisgrissla
4 ex rapporterades under året längs kusten fördelade med en observation per kvartal. Dessa
var Äspet 19/3 (Johan Andersson), Friseboda
11/5 (Magnus Glennstål), Friseboda 16/7
(Bengt Ottosson) och Juleboda 1/11 (GRFL,
MNY).
Kommentarer: Av de större alkorna är observationer av tobisgrissla de ovanligaste i vårt
område. Det årliga antalet brukar ligga på
cirka 4 ex.
Skogsduva
Större antal: 95 ex Bjären, Karsholm 23/2
(HC), 150 ex str N Rinkaby skjutfält 20/3
(LGN) och 90 ex Trolle Ljungby 12/9 (MNY).
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Turkduva
Högsta rapporterade antal 77 ex Lillö kungsgård 9/12 (EVA). Lillö brukar vara en bra plats
att hitta de största vinterflockarna. 80 ex är det
högsta antalet som rapporterats från lokalen.
Berguv
Två berguvspar gick till häckning i N delarna
av Kristianstads kommun och minst en unge
kom på vingarna (Patrik Andersson). Även i
Bromölla kommun hävdade berguvar ett fast
revir. Därutöver ropade en uv i Röetved 24/2
(Josefin Svensson) och en uv sågs på vårvintern N om Ivösjön (Göran Cervin).
Lappuggla
I norra delen av området gjordes ett mycket
anmärkningsvärt fynd mitt i stekheta sommaren. 1 adult lappuggla dök oväntat upp 17/7
och observerades fram till 19/7 för att sedan
inte visa sig något mer (HC, GRFL).
Kattuggla
Antalet lokaler för rapporterade kattugglor
har ökat kraftig, från fjolårets 35 till 54 under
2018. Antalet lokaler närmar sig toppåret 2009
då rapporter förelåg från ca 60 lokaler.
Som sammanställare funderar man på om det
är slumpfaktorer som spelar in eller det har
skett en faktisk ökning, som i detta fall uppgår
till mer än 50 % mellan åren.
Hornuggla
Under 2018 hoade ugglor på 11 lokaler, vilket
står i bjärt kontrast till 2017 då inte en enda
hoande uggla noterades. Däremot var antalet
lokaler där det hördes mattiggande ungar färre
2018, 9 mot 15 året före. Det är svårt att hitta
någon förklaring till de olika uppträdandena.
Jorduggla
Noterades enbart under flyttningstid vår och
höst.
Vår, mars-maj: 1ex Sjögård 3/3 (CCT). Dagen

foto: Hans Cronert

foto: Hans Cronert

foto: Hans Cronert

Hornuggla, Äspet, 12/10 2018.

foto: Magnus Ny

Lappuggla, norra delen av rapporteringsområdet,
19/7 2018

Sparvuggla, Sandafuret Landön, 7/12 2018.

efter 2 ex Köpinge ängar 4/3 (HC). Fram till
den 10/3 noterades nära nog dagligen 1-2 ex på
denna lokal. 1ex Gyetorpskärret 16/4 (Bengt
Nilsson), 1ex Håslövs ängar 19/4 (RSG). Vårens sista fågel sågs på Vinnö ängar 8/5 (HWI).
Höst-förvinter: Få höstfynd, 1 ex Isternäset
17/9 (Emil Andersson Fristedt), 1 sträckande
sydväst Friseboda 7/10 (GRFL, SEN) och 1ex
rastande Hovby ängar 31/10 (HC).
Sparvuggla
Det har varit sparsamt med sparvugglor under
senare år och 2017 gjordes inga fynd alls inom
rapporteringsområdet. Under 2018 gjordes två

Kattuggla, Österslövshus, 14/4 2018.

fynd i januari av förmodligen övervintrande
fåglar. 1ex Västerviksnäs 20/1 (David Erterius,
Olof Strand, Kaj Svahn) och 1 ex 27/1 norr om
Bäen (GRFL, MNY).
Senhösten 2018 var det lite invasionsrörelser
och 1ex noterades vid Sandafuret väster om
Landön 7/12 (CMA).
Pärluggla
Alla fynd är från skogarna norr om Vånga.
Lockläte, hördes vid Sågtorpsvägen 20/1
(David Erterius, Olof Strand, Kaj Svahn). 3
ex spelade vid Rörmossen, Målen respektive
Skärsnäs 23/3 (UTO, Veronica Tollgren). Få-
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Kommentar: Det är svårt att bedöma hur
många ugglor som varit i farten. Vi vet inte hur
rörliga de är, om det är övervintrande fåglar
som sjunger eller fåglar på genomresa norrut.
En försiktig summering visar att det kan ha varit upp till 7 spelande pärlugglor och ett par
som avbröt häckningen.
Nattskärra
Vårflyttning: Inga fynd.
Häckningstid: I år rapporterades 11 revirhävdande hanar från slätt- och kustfurena. Fjolårets riktade inventering för att följa upp åtgärder
inom EU-projektet SandLife var troligen orsaken till att antalet rapporterade revirhävdande
nattskärror då var mer än dubbelt så många.
Riktad inventering utfördes även i år vid Höge
vägs vindkraftpark på Linderödsåsen. Antalet
revirhävdade hanar var dock något färre, 14
mot 18-22 året innan (RSG).

än 100 fåglar föreligger, 300 ex Äspet 27/7
(HWI), 300 ex Isternäset 30/7 och 1/8 (Svante
Söderholm). Inga flockar över 1000 ex iakttogs under 2018.
Sista observationerna gjordes med 1 ex Tosteberga bodar (LNI) och Håslövs ängar (GRFL)
13/9.
Kungsfiskare
Under 2017 minskade fynden av rapporterade
kungsfiskare med drygt 25 %. Nu har det skett
en knapp 10 %-ig återhämtning, från 169 till
183 rapporter.
Rapport om misstänkt häckning föreligger.
Härfågel
Härfågeln fortsätter uppvisa flera vårfynd. Två
fåglar iakttogs under april; 1 ex Södra Mjönäs
13-14/4 (bilddokumenterat andrahandsfynd,
Sven Åman och Anders Hernbecker gm HC),
1ex Tosteberga by, 14-16/4 (Johan Gustafsson
m fl). Fågeln gladde många fågelskådare. Därutöver gjordes flera iakttagelser vid Kumlan
12-20/5 (andrahandsfynd gm Jonas Fransson).
Under hösten gjordes ett oväntat fynd av 1ex
norr om Fjälkinge 18/10 (RSG, Mirja StrömEriksson).
foto: Lars Göte Nilsson

geln vid Rörmossevägen hördes fram till den
30/3. Längs vägen mellan Rävahallen och
Bäen spelade en fågel 2-16/4 (HC m fl). 1
ex spelade vid Bökestad sågmölla respektive
Blistorp 14/4 (UTO). 2 förvånansvärt sent spelade fåglar noterades återigen vid Rörmossen
13/6 (UTO, Adrian Tollgren). En av pärlugglorna i området påbörjade äggläggning, men
avbröt sedan häckningen (GÖFL).

Till glädje och förvåning finns rapporter om
minst 6 revirhävdande nattskärror från skogsbygden i norr; minst 2 ex Raslången och 4 ex
Vångaberget (UTO, Adrian Tollgren). Vi hoppas det inte var en tillfällig återhämtning!
Höstflyttning: Från augusti föreligger fynd om
två rastande fåglar. Senaste observationen utgjordes av 1 ex Åhus 27/9 (Jonas Fransson).
Tornseglare

Härfågel, Tosteberga, 16/4 2018.

Förstafynden gjordes med 1 ex Herculesdammarna (GRFL) och Fjälkinge (RSG) 3/5.

Göktyta
Det verkar som att ökningen i vårt område avbrutits och för första gången på flera år konstaterades inga häckningar.

Större flockar (>100): Tre rapporter om mer

36 Spoven

Vårfynd: Under april-maj gjordes fynd på 23
lokaler vilket är betydligt fler än fjolårets 15.
Häckningstid: Det gjordes observationer på
5 lokaler, men inga indikationer på häckning
föreligger.
Höst: Årets sista fynd blev 1 ex Fårabäck 4/9
(MNY).
Mindre hackspett
Verkar hålla en stabil häckningspopulation i
vårt område. Antalet lokaler arten noterades
på under häckningstid (mars-juli) var något
högre än under åren före, 36, mot 30-2017,
26-2019 och 30-2015. Metoden att utvärdera
är så pass osäker att förändringen troligen ligger inom felmarginalen. Många ropande och
trummande fåglar är rapporterade, men ingen
konstaterad häckning. En parning iakttogs vid
Österslövshus 2/5 (HC).
Studerar man ett kartutdrag på fynd under
mars-juli 2018, ser man att det finns stora
luckor i rapporteringen från skogsbygden i
norr och nordost, samt på Nävlingeåsen och
Linderödsåsen.

Sånglärka
Vårsträck: Högsta antalet under vårsträcket
var 150 ex Lyckeboda 2-3/3 (NWA, LNI).
Höststräck: Högsta antalet under hösten var
200 ex str S Äspet 4/10 (HC) och 200 ex str S
Terraviken 25/10 (HC).
Backsvala
Häckning: 400 ex besökte bohål i Bäckaskogs
grustag 18/5 (UTO, Josefin Svensson) och 9
bohål Hörröds grustag 25/5 (Birgitta och Willy
Strömblad).
Kommentar: 2017 inventerades backsvalorna
och då rapporterades 1 183 bohål vilket nästan var en halvering mot de som räknades in
vid 2003 års inventering. Årets få rapporter är
riktigt magert och vi får hoppas att detta inte
speglar den verkliga häckförekomsten i vårt
område.
Ladusvala
Stora flockar: 2 000 ex sågs gå ner för övernattning i vassarna vid norra Råbelövssjön
22/8 (HC) och 4 000 ex sågs vid Tosteberga
26/8 (SSV).
Fältpiplärka

foto: Jan Linder

Vårfynd: Trots det varma månadsslutet gjordes
inga aprilfynd. Förstafynden var 1 sj i Horna
grusgrop (N om Flötövägen) 9/5 (THL, MNY,
Ulf Sjölin) och 1 ex rastande på avverkningsyta V om Nils Hans väg, Rigeleje 10/5 (Magnus
Glennstål).

Figur. Fynd av mindre hackspett under mars-juli 2018

Fältpiplärka, Horna grushåla, 14/7 2019.
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Häckningstid: Baserat på spontanrapportering
redovisas fynden här fr N mot S med högsta
häckningskriterie angivet. Bäckaskogs grustag
1 ex i lämpl biotop 12/6 (MNY). Horna grushåla en 1K 28/7 (Ragnar Hall) indikerar lyckad
häckning. Sånnarna en matande ad 15/7 (Bengt
Nordin) och en 1K 26/7 (Johan Andersson)
visar på lyckad häckning. Sju rapporter från
Gropahålet varav endast 1 ex stationär är väl
lokaliserad till bunkern 150 m S om utloppet
31/5 (LSU) - dessvärre är det oklart huruvida
1 ex m mat i näbben 11/7 (Tommy Eriksson)
avser samma revir? Restaurerad sandyta 500
m S Frisebodaplattformen 1 sj 13/6 (GRFL,
SEN). En matande ad Äskebjär 24/6 (Britt o
Jonas Fransson). Kumlan, Maglehem 1 ex
26/5 (Jeanette o Lars Teveborg), 1 ex 7/6 (Kerstin o Roger Karlsson), en födosökande 27/6
(Jan Wernerman) samt årets sista fynd 1 ad
30/8 (Hasse Berglund).
Helhetsbedömning: Minst sju fasta revir varav
3-4 ledde till häckning. Svårtolkat pga oprecisa lokalangivelser - närliggande lokaler som
ev kan hysa flera revir måste specificeras av
rapportören! Glöm inte att bevaka även de
blottade sandytor som skapats genom Sand
Life-projektet. Årets spontanrapportering til�låter ingen jämförelse med inventeringsresultatet 2017, då man fann 10 revir i vårt område.
Trädpiplärka
Höststräck: De högsta antalen som noterats
var 95 ex str SV Ivetofta 16/8 (LNI) och 105
ex str S Fårabäck 14/9 (HC, GRFL).
Ängspiplärka
Vinterfynd: Under januari – februari gjordes
fynd på 5 olika lokaler längs kusten och även
på lika många inlandslokaler, där det högsta
antalet var 15 ex Kärrdala 20/1 (HWQ).
Höststräck: Högsta antalet var 130 ex Vannebergaholmen 27/9 (MNY, THL).
Decemberfynd: Två fynd gjordes. 1 ex Skräbeåns mynning 1/12 (NWA) och 1 ex Furuboda
29/12 (ATH).
38 Spoven

Rödstrupig piplärka
Höstfynd: 1 ex Oxaholmen 29/8 (MNY), 1 ex
Äspet 2/9 (JLR), 1 ex Isternäset 5/9 (HC), 1 ex
Ivetofta 9/9 (MNY), 1 ex Balsby 16/9 (EAN),
1 ex Vannebergaholmen 19/9 (MNY), 1 ex
Håslövs ängar 20/9 (GRFL) och 3 ex Härlövs
våtmark 26/9 (EVA).
Kommentar: Inga vårfynd noterades utan som
vanligt gjordes samtliga fynd under höstflytten med 10 ex på 7 olika lokaler. De senaste
10 åren har fyndbilden på höstflytten varierat
mellan 7 ex 2010 och 22 ex 2009.
Skärpiplärka
Vinterfynd: 1 ex Tosteberga bodar 17/1 (ATH,
Thomas Wallin) och 1-3 ex Tosteberga bodar
8/2 (LNI, MNY).
Vårfynd: 1 ex Västra hammaren 15/3 (Bengt
Nilsson), 1 ex Oxaholmen 20/3 (MNY), 1 ex
Äspet 4–5/4 (UGS, THL), 1 ex Tosteberga bodar 6/4 (MNY), 2 ex Vinnö ängar 8/4 (ATH,
ARLA) och 1 ex Håslövs ängar 13/4 (HC).
Höstfynd: 1 ex Klinten/Landöskärgården 8/9
(NWA), 1-3 ex Äspet 8/9 – 4/11 (LSU, GRFL,
Stig Sturesson), 1 ex Vannebergaholmen 13/9
(MNY), 1 ex Oxaholmen 20/9 (MNY), 3 ex
Vannebergaholmen 27/9 (MNY, THL), 7 ex
Västra och Östra hammaren 1-4/10 (MJO,
GRFL,THL), 1 ex Käringören 4/10 (MNY), 2
ex Juleboda 6/10 (GRFL), 3 ex Östra hammaren 6/10 (LNI), 1 ex Friseboda 7/10 (ARLA,
EVA), 1-2 ex Oxaholmen 10-12/10 (MNY), 1
ex Tosteberga bodar 15/10 (MNY), 1 ex Ivetofta 16/10 (MNY), 1 -2 ex Vannebergaholmen
17-25/10 (MNY), 1 ex Balsby 28/10 (EAN)
och 1 ex Vannebergaholmen 9/11 (HC).
Kommentar: De flesta fynden gjordes som
vanligt vid våra kustlokaler. Ansamlingen om
7 ex på Östra och Västra hamrarna var ovanligt stor. 4 inlandsobservationer på lika många
lokaler är ganska mycket.

Vattenpiplärka

1 ex Kristianstads vattentorn 1/2 (OSV).

Höstfynd: 1 ex Äspet 27/10 (Frank Abrahamson).

Häckningar: Vid Blåherremölla sågs en varnande hane 26/5 (NWA), en hane med föda åt
ungar Böjens alsumpskog/Skräbeån Bromölla
(Jonas Engsell) och 1 ex med föda åt ungar
Vramsån/Tollarp 12/7 (Jan-Åke Nilsson).

Kommentar: Ett kort men välkommet besök av
vattenpiplärka, nu för 4:e året i rad.
Gulärla

Möjliga häckningar: 1 par Forsakar 5/4-11/5
(UGS, JLR, Anneli Brenander).

Höststräck: Största ansamlingen var 100 ex
Nymölla 27/8 (MNY).

Decemberfynd: 1 ex Trollemölla/Degeberga
11/12 (UGS).

Tunbergi: Endast en observation av denna
nordliga ras gjordes 2018. 1 ex Äspet 5/5 (Kersti och Leif Östman).

Strömstare
Vinterfynd: Vid följande lokaler har övervintrande fåglar noterats, Edre Ström/Filkesjön,
Västanå kvarn, Östafors, Nymölla/Skräbeån,
Torsebro, Tollarp, Västra Vram/Klintabäcken,
Årröds kvarn, Skättilljunga, Forsakar, Degeberga/Segesholmsån, Kumlan Väster, och
Lilla Drakamöllan.

Sädesärla
Vinterfynd: 1 ex Fårabäck 7/1 (MNY) och 1-2
ex Åhus hamn 17-27/1 (THL, Christer Wendeler). 1 ex Äspet 5-6/12 (THL, NWA, Leif Segelström), 2 ex 24-27/12 (GRFL, CNN, LGN)
och 2 ex Gropahålet 28/12 (Patric Löf).

foto: Greger Flyckt

Höststräck: Högsta sträcksiffrorna blev 370 ex
str S Juleboda 8/9 (GRFL) och 200 ex str S
Juleboda 21/9 (MNY, GRFL).

Häckning: Under häckningstid gjordes endast
4 observationer från Forsakar 5/4-11/5. Vid
ett tillfälle flög en vuxen fågel upp vid fallet
och föreföll mata ungar i bo 30/4 (JLR). 1 ex
Åbjär, Östra Sönnarslöv 15/5 (THL) är intressant. Alltså fortsatt fåtaliga observationer av
häckningar eller potentiella häckningar i vårt
område.
Järnsparv

Sädesärla, Äspet, 25/12 2018.

Forsärla
Vinterfynd: 1 ex Äspet 2-30/1 (THL, NWA
m fl), 1 ex Lillö kungsgård 10/1 (CMA), 1 ex
Tosteberga bodar 17/1 (ATH), 1 ex Kristianstads reningsverk 20-24/1 (Anders Helseth,
CMA, MNY), 1 ex Östafors 20/1 (UTO), 1 ex
Trollamöllevägen/Degeberga 27-28/1 (FRY),
1 ex Västanå/kvarnen 27/1 (GRFL, MNY) och

Vinterfynd (jan-feb): 1 ex Hammarslund 3/1
(JLR), 1 ex Kristianstads spårområde 30/1
(Lars J. Jonsson), 1 ex Yngsjö kapell 2/2 (Per
Karsten), 1 ex Engelska vägen/Hammarslund
23/2 (JLR), 1 ex Skräbeåns mynning 23/2
(MNY) och 1 ex Lingonstigen/Åhus 28/2 (Karin Hernborg, ÖFR).
Vinterfynd (dec): 1 ex Hallavången/Olseröd
10/12 (UGS), 1 ex Fårabäck 18/12 (MNY) och
1 ex Olseröd 27/12 (THL).
Blåhake
1 ex Fårabäck 4/9 (JLR, MNY, LSU) och 1 ex
Västra hammaren 4/9 (MNY).
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Tajgablåstjärt
1 ex Vannebergaholmsfuret 20/10 (HC).
Kommentar: Detta var det andra fyndet i vårt
område. Det första fyndet, även det i slutet av
oktober, gjordes så sent som 2015 i Friseboda.
Svart rödstjärt

perioden 16/7-6/8 (RSG, GRFL, m fl.) och 4
ex (paret + 2 1K) noterades 1-6/8 (Jan Wernerman, LNI). 2 ex noterades 7/8 (ARLA) och
årets sista observation utgjordes av 1 hane 14/8
(CMA).
Kommentar: Vårfyndet var det näst tidigaste
i vårt område, det tidigaste gjordes i Edenryd 11/3 2007. För tredje året i rad har lyckad
häckning skett i Vittskövle mosse, där paret
fick ut 2 ungar.
foto: Linda Niklasson

Kommentar: Fyndbilden stämmer med antalet
1-3 ex som observerats de sista 12 åren, förutom 2010 då 8 ex noterades.

Vinterfynd: Mellan 16/1-10/2 inkom många
rapporter om 1-2 ex (hane och hona) som rörde sig mellan Åhus södra hamnpir och båtuppställningsplatsen (MNY, THL, mfl) och ytterligare 2 ex sågs vid Kristianstads spårområde
21/2 (Jan Wernerman).
Häckningar: 1 hane med föda åt ungar vid
bondgård utanför Österslöv 24/7 (Niklas
Jeppsson) och 1 hane med föda åt ungar inne
på Åhus Absolut Company 4/8 (Jonas Fransson).
Häckningsindikationer: Har noterats från följande lokaler, Nymö, Pallers/Åhus, Herculesdammarna, Järnvägsmuseet/Kristianstad,
Allmek/Bromölla, Nymölla bruksområde,
Horna gård, Gamla vägen 107/Fjälkinge, Kanalhuset, Norretull, Rinkaby skjutfält/Horna,
Lillö kungsgård, Kristianstads spårområde och
Hedentorp.
Decemberfynd: 1-2 ex Åhus Hamn/Äspet
5-30/12 (THL, ATH) och 1 hane Sånnarna
29/12 (HC).
Kommentar: Åter igen ett år med många rapporter om häckningsindikationer men fortsatt
få fynd av lyckade häckningar.
Svarthakad buskskvätta
Vårfynd: 1 hona Friseboda 15-17/3 (JLR,
MNY mfl).
Häckning: 1 par genomförde lyckad häckning vid Vittskövle mosse. Paret sågs under
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Svarthakad buskskvätta hane,
Vittskövle fälad, 6/8 2018.

Ringtrast
Vårfynd: 1 honfärgad Sånnarna 10/4 (BSV), 2
hannar Olseröd 12/4 (THL) och 2 ex Fjälkinge
backe 28/4 (RSG).
Höstfynd: 1 hane Östra hammaren 4/10
(GRFL, HC), 1 honfärgad Pallers/Åhus 10/10
(ÖFR), 2 ex Olseröd 15/10 (THL) och 1 ex Juleboda 17/10 (Marie-Louise Barány).
Kommentar: Vanligtvis görs de flesta fynden
under vårsträcket men i år blev det en ganska
jämn fördelning eftersom det gjordes ovanligt
många höstfynd.
Björktrast
Stora flockar: Den största flocken under årets
första månader var 500 ex Dala/Landön 17/1
(MNY). Under årets senare del blev de största
ansamlingarna 400 ex Österlövshus 20/10 och
29/11 (HC).

Taltrast
Vinterfynd: Två fynd gjordes under februari,
4 ex Vannebergaholmen 24/2 (LNI) och 1 ex
Vittskövle 25/2 (LSU).
Höststräck: 50 ex Olseröd 4/10 (THL) och 35
ex Östra hammaren 4/10 (GRFL, THL).
Kommentar: Troligtvis är februarifynden tidiga vårflyttare snarare än övervintrare.
Rödvingetrast
Vinterfynd: 1 ex Österlövshus 7/1 (HC), 1
ex Västra hammaren 7/1 (MNY), 1 ex Dala/
Landön 17/1 (MNY), 1 ex Ekenabben 21-24/1
(JLR), 1 ex Österlövs badplats 27/1 (ARLA),
1 ex Karsholm 27/1 (JLR), 1 ex Bromölla 27/1
(GRFL, MNY), 1 ex Härlövsborgstornet 4/2
(CMA), 1 ex Käringören 6/2 (MNY), 10 ex
Årups slott 7/2 (LNI), 1-30 ex Balsby 8-28/2
(CNN, HC), 8 ex Nymölla 8/2 (LNI), 2 ex
Björkvallen/Kristianstad 25/2 (CMA) och 1 ex
Skräbemölla/Bromölla 25/2 (Jonas Engzell).
Höststräck: 260 ex str N Äspet 19/10 (GRFL)
och 100 ex Herculesdammarna 24/10 (Christer
Wendeler).
Decemberfynd: 1 ex Maglehem 1/12 (UGS),
2 ex Tosteberga 14/12 (Maaike Strijbos, Anita
Gustafsson), 2 ex Balsby 14/12 (CNN), 1 ex
Skräbeåns mynning 15/12 (MNY), 1 ex Åhus
17/12 (UGS), 1 ex Nymölla/Kvarnen 19/12
(NWA) och 1 ex Österlövshus 28/12 (HC).
Kommentar: Trenden med många observationer under årets två första månader fortsätter
och i år även med flertal decemberfynd i motsats till 2017 då inga gjordes.
Dubbeltrast
Vinterfynd: 1 ex Olseröd 17/1 (THL), 2 ex Östra hammaren 18/1 (NWA), 1 ex Terraholmen
20/1 (GRFL), 1 ex Vanneberga 27/1 (ARLA)
och 1 ex Tosteberga fure 27/1 (GRFL, MNY).
Stora flockar: Största ansamlingen var 30 ex
Fjälkinge 29/9 (RSG) och 110 ex Fjälkinge
4/10 (RSG).

Decemberfynd: Endast ett fynd gjordes, 1 ex
Olseröd 18/12 (THL).
Gräshoppsångare
Sjungande fåglar: 9 ex Araslövssjön-Isternäset, 1 ex Tosteberga, 7 ex runt Hammarsjön,
1 ex Horna, 1 ex Mjöån, 7 ex Egesideområdet
och 1 ex Yngsjö.
Kommentar: En liten ökning jämfört med de
tre senaste åren. Arten har minskat under lång
tid men verkar ha stabiliserats på en lägre nivå.
Arten var betydligt vanligare mellan 1980 –
2000.
Flodsångare
Sjungande fåglar: 2 ex Tolebäcken 11/5-2/6
(THL), därefter 1 sjungande fågel, 1 ex Håslövs ängar 23/5 (MNY) och 1 ex Herculesdammarna 6/6 (Jörgen Agerskov mfl).
Kommentar: 4 sjungande fåglar är 2 mer än i
fjol men ändå i nivå med de senaste åren. Arten
har varit årlig förekommande sedan 1976.
Kärrsångare
Sjungande fåglar: 4 ex vid Ivösjön, 3 ex
Nymölla-Edenryd, 24 ex Oppmannasjön/
Råbelövssjön-Kristianstad tätort, 6 ex kring
Hammarsjön, 4 ex Egesideområdet, 2 ex
Äspet-Maglehem samt enstaka fåglar Landön,
Miklagård, Lyngsjö och Skättilljunga.
Kommentar: Totalt 47 fåglar är tre fler än 2017
och 9 färre än 2016. Arten har stabiliserats på
en lägre nivå de senaste åren. 2010 rapporterades 159 ex. Frågan är om verkligen alla kärrsångare rapporteras numera?
Trastsångare
Sjungande fåglar: 1 ex Herculesdammarna 1023/5 (Mats Olsson, Anton Nylén mfl) och 1 ex
Herculesdammarna 6/6 (Carl Jyker).
Kommentar: Huruvida en eller två fåglar var
inblandade i fynden vid Herculesdammarna är
svårt att säga. Arten har bara saknats 2010 och
2015 under de senaste tio åren.
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Tajgasångare
1 ex Bökestad 8/10 (Tommy Petersson) och 1
ex Maglehem 14/10 (UGS).

Mindre flugsnappare

Kommentar: Fortsatt få fynd i vårt område.
Hela 25 ex ringmärktes i Bingsmarken på sydkusten.

Höstfynd: 1 ex Hammarslund 19/8 (JLR).

Brandkronad kungsfågel
1 ex Edenryd 6/4 (OSV, MNY), 1 ex Scoutstugan Äspet 10/4-1/8 (BSV m fl), 1 ex Friseboda 14/4 (Eva Fredriksson, Nils Kjellén), 3
ex Äspet 16/4 (LNI), 1 ex Trollemöllavägen,
Degeberga 21/4 (FRY), 1 ex Friseboda 26/4
(LSU), 1 ex Rigeleje 30/4 (THL), 1 ex Friseboda 3/5 (CMA), 1 ex Söndremark 9/5 (Staffan
Nilsson), 1 ex Juleboda 10/5 (Magnus Glennstål), 1 ex Vannebergaholmsfuret 13/5 (MNY),
1 ex Degeberga hembygdspark 17/5 (Elias
Forsberg), 6 ex Åbjär 20/5 (Richard Ottvall),
1 ex Norra Björket 20/5 (EAN), 7 ex Lilla Ry,
20/5 (Richard Ottvall), 1 ex Bökestad 22/5
(Tommy Petersson), 2 ex scoutstugan, Äspet
22/5 (THL) 2 ex scoutstugan, Äspet 24/5
(MNY)1 ex Sandafuret 27/5 (HC), 1 ex Furuboda 4/6 (Johan Södercrantz, Sara Svedborg),
1 ex Ivetofta 5/6 (MNY), 1 ex Stora Sandvik
24/6 (Nils Kjellén), 1 ex Äspet 25/6 (GRFL), 1
ex Östra Täppet 3/7 (Bengt Ottosson) och 1 ex
Gropahålet 4/7 (Bengt Ottosson)
Häckningar: Fågeln vid scoutstugan Äspet
som upptäcktes 10/4 rapporterades fortlöpande under säsongen. Två fåglar konstaterades
på lokalen i maj och 1/8 (Ragnar Hall) sågs
två vuxna fåglar tillsammans med en ungfågel.
Vid Rigeleje 16/7 (Ragnar Hall) sågs ett par
med två ungfåglar.
Kommentar: Granplanteringarna på Linderödsåsen, där den brandkronade har visat sig
vara vanligt förekommande, har inte undersökts närmare i år.
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Kommentar: 2 fynd är ett normalt uppträdande. De senaste 10 åren har arten endast saknats
2017.
foto: Hans Cronert

Gransångare
Vinterfynd: 1 ex Äspet 16/1 (JLR, MNY) och
1 ex Reningsverket, Kristianstad 23/1 (CMA,
JLR, ARLA)

Vårfynd: 1 sj hane Björket, Kristianstad 31/5
(EAN mfl).

Mindre flugsnappare ad hane,
Björket Kristianstad, 31/5 2018

Skäggmes
Vinterfynd: 7 ex Balsby, Råbelövssjön 5/117/2 (CNN, HC, GRFL m fl), 2 ex Herculesdammarna 7/1-1/2 (Ulf Ekström, ARLA, JLR
m fl), 1 ex Yngsjösjön 8/1-27/1 (MNY, GRFL),
noterad Oxaholmen 20/2 (MNY) och 4 ex Österslöv 15/12-24/12 (UTO, HC).
Vårfynd: 1 ex Vibybäcken 4/3 (Niklas Jeppsson), upp till 7 ex Edenryd 10/3-7/4 (MNY,
OSV), upp till 3 ex Herculesdammarna 10/328/5 (CMA m fl), 2 ex Torsebrotornet, Gummastorpasjön 19/3 (NWA), 2 ex Yngsjösjön
31/3 (UGS), noterad Trolle Ljungby mosse 1/4
(MNY), 1 ex Karpalundsdammarna 8/4 (Mona
Hansson, David Lundberg) och 1 ex Tosteberga ängar 11/5 (Jan Wernerman)
Sommarfynd: Upp till 10 ex Herculesdammarna 6/6-4/8 (RSG, m fl), 2 ex Pulken 18/7
(CCT) och 1 ex 26/8 (ÖFR), 1 ex Balsby 15/823/8 (CNN),

Kommentar: ca 90 fynd innebär en liten ökning jämfört med de senaste åren. Arten har
setts på 18 lokaler under året vilket faktiskt är
några fler än under toppåret 2004. Lite oroande
är dock att inga indicier på häckning har inkommit under året. Skäggmesen är beroende
av en lyckad förökning för att kompensera vinterdödligheten.
Talltita
Häckningstid: 1 ex Juleboda 9/5 (Magnus Glennstål), 1 ex Ekestad 5/6 (CMA) och 1 ex
Revhaken 1/7 (Tobias Ljungquist)
Övriga fynd: 1 ex Åsen, Ivösjön 22/3 (MNY),
upp till 4 ex Ekestad under första halvan av
året (CMA, FRY, UTO m fl), upp till 3 ex Dala,
Landön under året (JLR, THL,ARLA), upp
till 4 ex Sandafuret under året (HWI, NWA,
GRFL m fl), upp till 2 ex Vannebergaholmsfuret under året (MNY, HC) och 1 ex Arkelstorp
31/10 (UTO).

Pungmes
Häckningsfynd: I Karpalund inleddes tre
häckningar. I ett bo lyckades häckningen och
5 ungar ringmärktes 25/6 (Peter Öhrström).
Vid Herculesdammarna en lyckad häckning
med 7 ungar varav 5 ringmärktes 25/6 (Peter
Öhrström) och vid Lillö även här en lyckad
häckning med 5 ungar ringmärkta 15/6 (Peter
Öhrström).
Övriga fynd under häckningssäsong: Bobygge
inleddes också på Härlövs ängar men någon
genomförd häckning kunde inte säkerställas.
Vid Härlövsborgstornet noterades sjungande
fågel 7/5 (Jens Mattsson) och 13/5 (Elisabeth
Sturesson).
Ett ganska sent fynd gjordes vid Herculesdammarna 1/10 (MJO).
Kommentar: 8 fynd med åtminstone bobygge
på 4 lokaler konstaterades. Antalet lokaler
minskar något år från år. 17 flygga ungar är
något bättre än de senaste åren.
foto: Hans Cronert

Höstfynd: Upp till 5 ex Herculesdammarna
12/9-13/11 (MJO, JLR m fl), minst 12 ex runt
Hammarsjön 29/9-14/10 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson m fl), 18 ex Olseröd 4/10
(THL), 3 ex Näsby fält 6/10 (EAN) och noterad Aludden 18/10 (CMA), 1 ex Karpalundsdammarna 12/10-18/10 (CMA, SEN) och upp
till 2 ex Balsby 14/10-11/11 (CNN, HC m fl).

Under hösten var det en del rörelse på olika
mesarter och även talltitor hittades på delvis
andra lokaler: 2 ex Äspet 5-13/10, 1 ex Hamrarna 14/10 (SEN, LSU, LNI), 1 ex Friseboda
16/10 (THL) och 1 ex 4/11 på samma lokal
(CMA, SEN), 1 ex Juleboda (Marie-Louise
Barany) och 4 ex Skogdala, Maglehem 4/12
(UGS)
Kommentar: Talltitans marker besöks mest på
vintern. Under häckningstid är bevakningen
av dessa lokaler betydligt sämre. Talltitan sågs
på 12 lokaler vilket är samma som under 2017
men några färre än 2016.

Pungmes, bobyggande hona,
Karpalundsdmmarna 1/5 2018.
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Sommargylling
Sjungande fåglar: 1 ex Brostorp Maglehem
8/5 (Richard Petersson), 3 ex Söndre Sand Vittskövle 9/5 (Jan-Åke Nilsson, RSG m fl), 2 ex
Drakamöllan 9/5 (Johan Hammar), 1 ex Egeside 12/5 (MNY), 1 ex Horna fure 13/5 (Karin
Hernborg m fl), 1 ex Sånnarna 19/5 (CMA),
2 ex Rinkaby skjutfält 20/5 (Jonas Persson,
Bengt Nilsson m fl), 1 ex Trunelän 23/5 (THL),
1 ex Kumlan 23/5 Mikael Larsson m fl), 2 ex
Blåherremölla 24/5 (Mikael Persson m fl), 1 ex
Vannebergaholmsfuret 6/5 (HC, GRFL), 2 ex
Everöds gamla banvall 25/7 (Owe Rosengren,
Åke Berg, UGS m fl) och 1 ex Söndre Sand,
Vittskövle 1/8 (Matthis Kaby).
Häckningsfynd: 1 ex med föda åt ungar Rinkaby skjutfält 15/7 (GRFL, GÖFL, PON).
Kommentar: Minst 17 sjungande hanar är i
nivå med 2017 men något lägre än 2015-2016.
Antalet lokaler, 12 st, är i stort sett samma som
de senaste åren. Jämfört med för tio år sedan är
dock siffrorna numera betydligt lägre.
Varfågel
Helhetsbedömning: Fyndbilden stämmer väl
med hur det sett ut under senare år. En analys
gjord av Artdatabanken och som finns publicerad på Artportalen visar att antalet övervintrande 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. För 2018 var antalet vinterfynd och decemberfynd något över genomsnittet för de senaste åren i vårt område.
Notabelt är även att endast 1 fynd totalt sett
under 2018 ligger väster om väg 19. Det är
1 ex mellan Rävshult och Skättilljunga 25/11
(Åke Svensson, Charlotte Wigermo). Även
denna fyndbild är typisk, endast 1 - 4 obsar är
normalt noterade från de västra delarna, något
enstaka år lite fler. Är orsaken låg skådarak-
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tivitet i området eller dåliga födosöksmarker
för varfågeln. Den är ju relativt enkel att se där
den finns.
Nötskrika
Stora antal: Lite udda är en samlad flock på 22
ex som sträckte mot söder över Strandvägen,
Ivetofta 14/9 (MNY).
Nötkråka
Årets 53 noteringar är 3 ggr fler än föregående
års. Den absoluta merparten avser observationer spridda över året inom området Österslöv
och norrut (HC, GÖFL, CMA mfl), vilket är
artens kärnområde i Kristianstads kommun.
Observationer från andra delar av kommunen
var av mer tillfällig karaktär, dock med ovanligt många observationer i kommunens allra
sydostligaste del, 1 ex Juleboda 12/5 (Magnus
Glennstål), 1 ex Friseboda 1/8 (Marie-Louise
Bárány), 1 ex Dunderbäcksreservatet, Olseröd 8/9 (THL), 1ex Friseboda 2/11 (Jan Werneman) och 2 ex Kumlan väster, Maglehem
6/11 (Marie-Louise Bárány). Övriga obsar var
1 ex str S Rinkaby yttre, Fårabäck, 14/9 (HC,
GRFL), 1 ex Fjälkinge 28/9 (RSG), 2 ex Torsebro 15/10 (Brita Westrup) samt 1 ex Tollarp
24/11 (Jan-Åke Nilsson).
Från Bromölla rapporterades 1 ex Valje 17/1
(MNY), 1 ex Axeltorpsviken 4/8 (Patrick Tollgren Lazarov, UTO), 1 ex Råby, Levrasjön
24/8 (MWA), noterad Näsum 3/9 (Jonas Engzell), 1 ex Håkanryd, Grödby 8/9 (MNY), 1 ex
Levrasjön syd 16/9 (MNY) och 1 ex bron E22
över Skräbeån, Bromölla 11/10 (LNI).
Häckningar: Inga noteringar som indikerar
häckning har gjorts.
Kaja
Stora antal: Ett par större flockar norr om
Kristianstad noterades. 1 500 ex Råbelövssjön,
Österslöv 18/1 (UTO) och 1 000 ex Karsholms
fure 23/2 (SSV). Från de stora övernattningsflockarna i Kristianstad finns 2 noteringar,

15 000 ex runt sjukhuset 6/9 (GRFL) och 5000
ex södra Kristianstad 4/10 (HC, THL).
Stare
Stora flockar: Här tas endast flockar större än
1 000 ex upp. 1 500 ex Herculesdammarna 4/8
(Jan Wernerman), 1 700 ex Adinal, Färlöv 16/8
(GSV), 1 900 ex Valsegården, Vanneberga
4/10 (MNY), 2 000 ex Fjälkinge 20/10 (RSG)
samt 3 000 ex södra delen Råbelövssjön 28/10
(EAN).
Bergfink

Sjungande fåglar och häckningar: Antalet
noteringar landade på 131, varav drygt hälften avser Furuboda kursgård. I det området
noterades regelbundet 1 - 4 ex under perioden
14/4 - 5/8 (Nils Kjellén, Eva Fredriksson, Krister Olsson mfl). På ytterligare minst 6 platser
förekommer noteringar om sjungande hanar
utspridda i tid på ett sådant sätt att häckning
inte kan uteslutas. De flesta ligger utefter kusten mellan Juleboda och Yngsjö och från söder mot norr är det 1-2 ex Juleboda 30/4-16/7
(THL, UGS, Ragnar Hall mfl), 1 ex Rigeleje
29/4 - 9/7 (UGS, Therese Petersson, Mikael
Persson mfl), 1-2 ex korsningen Furubodavägen - Tvillingabodsvägen, Furuboda 17/4
- 25/7 (THL, GRFL, Jan Werneman mfl), 1
-2 ex området Nyehusen - Gropahålet 20/4 21/7 (CMA, Henrik Skov, Kaj Svahn mfl), 1ex
området runt Havsbadsvägen, Yngsjö havsbad
26/5 - 24/7 (GRFL) samt 1 ex Åvägen, Ratkegården 25/6 och 1/7 (GRFL).
Från ytterligare 6 lokaler finns enstaka, väl
spridda noteringar. 1 ex Erik Håkans väg,
Åhus 14/5 (Johan Andersson), 1 ex Östra
foton: Hans Cronert

Stora flockar: Under januari sågs vid några
tillfällen enorma flockar av flygande bergfink,
må vara att enstaka bofinkar kan ha smugit sig
med. Minst 500 000 ex str V Karstad gård,
Ekestad, 6/1 (SSV, HC), 500 000 ex mot sydväst Ivetofta 6/1 (MNY), 100 000 ex mot väster Tosteberga ängar 17/1 (ATH), 1 200 000 ex
sjön Immeln vid Dyneboda 26/1 (GRFL) och
1 000 000 ex Vånga 31/1 (UTO). Sedan minskade det snabbt. En flock av någorlunda storlek, 10 000 ex mot norr Ivetofta 17/2 (MNY),
och efter det 1 000 ex Ryssberget 18/2 (MNY),
därefter bara blygsamma noteringar.

Gulhämpling

Bergfinkflock, Karstad gård, Karsholm, 6/1 2018.
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Sand, Åhus 17/5 (Ulf Arup), 1 ex Kyrkogården, Kristianstad 13/6 (LGN och 1 ex samma
lokal 26/6 (MNY), 1 ex Ekenabben 1/7 (JLR),
1 ex Vä utmark, Mosslunda 6/7 (RSG) samt 1
ex Billebacke, Åhus kärr 15/7 (Bengt Ottosson).
Helhetsbedömning: Den återetablering som
skett inom vårt område fortsatte inte under
2018. Antalet sjungande hannar på de etablerade lokalerna var sannolikt något färre. Exakt
hur många hannar och/eller par som nu finns
utefter kusten är svåruppskattat. Det går inte
alltid att avgöra på lokalangivelserna om det
avser samma eller olika individer/revir. Huvudorsak till detta är att det är oklart hur stora
områden som ett revir kan omfatta.
Grönfink
Stora flockar: Med tanke på att grönfinken
minskar, kan det vara värt att notera att det under perioden 28/8 till 3/11 noterades flockar på
100 ex eller fler i Äspet vid ett antal tillfällen.
Som flest 400 ex 3/10 (THL) och lika många
8/10 (LNI).
Steglits
Vinterfynd: 35 noteringar från 23 lokaler spridda i landskapet är i nivå med föregående år. De
flesta avser 1 - 6 ex, men det är även sju flockar
med 20 ex eller fler, varav 2 rejält stora, 90 ex
Pulken 21/1 (GRFL) och 50 ex Horna fure,
Rinkaby skjutfält 17/2 (CNN).
Stora flockar: Förutom de båda flockarna som
nämns ovan sågs flockar på mer än 50 ex på
följande lokaler på hösten. 70 ex Vannebergaholmen 15/9 (LNI), 150 ex Valsegården, Vanneberga 23/9 (Niklas Jeppsson), 123 ex Vannebergaholmsfuret 29/9 (SEN, CMA), 55 ex
Åhus golfbana 2/10 (GÖFL) och 55 ex Knutehus, Ivösjön 3/10 (MNY).
Decemberfynd: Sammanlagt 14 noteringar
från 12 lokaler, vilket är dubbelt mot föregående år. De flesta avser 1 - 5 ex. Som flest 6
ex födosökande Strandvägen, Ivetofta 16/12
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(MNY) och 9 ex förbiflygande Olseröd 18/12
(THL).
Grönsiska
Stora flockar: Den enda noteringen av ett lite
större antal var 1 600 ex str S Rinkaby yttre,
Fårabäck 14/9 (HC, GRFL).
Hämpling
Vinterfynd: Vinterfynd gjordes på 13 lokaler,
varav några utgjordes av för årstiden mycket
stora flockar. 10 ex Karsholms gods 10/1
(CNN), 15 ex Bengtsro, Trolle-Ljungby 20/1
(David Erterius, Kaj Svahn, Olof Strand), 45
ex Pulken 21/1 (GRFL), 40 ex Vanneberga
27/1 (GRFL, JLR, ARLA mfl) samt 52 ex
Åhus kärr 6/3 (CCT).
Stora antal: Till skillnad mot föregående år,
då två flockar på vardera 40 ex var i särklass
störst, bjöd detta år på flera stora flockar.
Flockar på fler än 50 ex var 95 ex Pulken 28/7
(CCT), 80 ex Håslövs ängar 15/9 (CNN), 150
ex förbiflygande Isternäset 17/9 (EAN), 70 ex
Håslövs ängar 18/9 (CMA) samt 80 ex Vannebergaholmen 27/9 (MNY, THL).
Decemberfynd: Ett fynd, 6 ex Karsholms gods
28/12 (HC).
Kommentar: Det verkar som hämplingen blir
en allt vanligare övervintrare i våra trakter.
Från 1980-talet finns bara 2 noteringar, 1980
och 1989, från 1990-talet noteringar från 3 år,
1991. 1994 med var sin notering och 1995 med
3 noteringar. Från år 2000 och framåt finns med
undantag för 2003, 2006 och 2011 noteringar
om övervintrande hämpling varje år, och det
är inte bara enstaka utan ibland stora flockar.
Vinterhämpling
Stora flockar: Från vintern - våren föreligger
ett relativt stort antal observationer och några
noteringar avser lite större flockar. Under hela
perioden fanns vinterhämpling vid Äspet, som
flest rapporterades 40 ex 10/1 (ATH) och 54
ex 17/1 (ATH). Från ytterligare 2 lokaler rap-

Under hösten blev det ett betydligt blygsammare uppträdande och största flocken var 200
ex Strandvägen, Ivetofta 3/12 (MNY). Den var
dubbelt mot näst största flocken.

Hösten bjöd på relativt sett många observationer varav flera avser flockar med 10 - 40
ex spridda inom rapportområdet. Största ansamlingarna vid Äspet var 50-60 ex 8-9/10
(CMA, LNI, MNY) och hyfsade 110 ex 19/10
(GRFL). Största flocken på annan lokal ar 35
ex Björkhäll, Hovby ängar 6/11 (UGS).

Sommarfynd/möjliga häckningar, brunsiska
(cabaret): Under perioden maj - juli är gråsiska rapporterad från 10 områden, vilket är
något färre än föregående år. Lokaler med flera
noteringar och där häckning kan misstänkas, är
som tidigare år lämpliga lokaler på Linnérundan, Ekenabben, området Gropahålet - Yngsjö
havsbad och som nytt område Björket, Egna
hem, Kristianstad.

Vinterhämpling, Äspet, 18/1 2018.

Gråsiska

Snösiska (exilipes): Relativt många noteringar
gjordes, även om det var klart färre än föregående års 22 ex. Årets skörd blev 7 ex från
7 lokaler. Alla fynden gjordes första halvåret.
1 ex Österslövshus 2/1 (HC), 1 ex Olseröds
sommarby 2/1 (THL), 1 ex Äspet 2-16/1
(THL, ATH, MNY), 1 ex Balsby 16/1 (CNN),
2 ex Äspet 17-20/1 (ATH, David Erterius, Kaj
Svahn mfl), 1 ex Yngsjö kapell 18/2 (Frida
Eriksson, Johanna Grönlund, Mattias Öberg),
1 ex Karlsgård, Österslöv 11/3 (EVA) och 1
ex Karsholms gods 11-18/3 (Inger Svensson,
HC).
foto: Hans Cronert

foto: Hans Cronert

porterades 40 ex eller fler, 40 ex Linderöd 19/1
(Staffan Rodebrand) och 60 ex Östra Ljungby,
Trolle-Ljungby 27/1 (Marianne och Erik Johansson).

Av gråsiskans tre raser är brunsiskan (Acanthis flammea cabaret) häckfågel i vårt område,
medan den ”vanliga” gråsiskan (Acanthis f.
flammea) är en årlig förbiflyttare och vintergäst som vissa år kan uppträda i mycket stora
antal. Snösiskan (Acanthis f. exilipes) är en
sporadisk och sällsynt vintergäst hos oss som
inte ses varje år.
Stora flockar, gråsiska (flammea): Den invasion som inleddes under hösten 2017 dröjde sig
kvar över årsskiftet. Det fanns gråsiskor ”överallt” och det avspeglade sig även i att det var
gott om större flockar. Här tas enbart flockar
med 250 och fler med.400 ex Håslövs ängar
4/1 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm),
600 ex Ekenabben 14/1 (GRFL) och 250 ex
Olseröd 15/2 (THL).

Snösiska, Karsholm, 18/3 2018.

Bändelkorsnäbb
En hane uppehöll sig i vid Dala, Landön under
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Rosenfink

perioden 9/1 - 24/2 (MNY, ATH, Emil Persson
mfl). Ytterligare 2 ex 500 m SV Barnakälla
Ryssberget 18/2 (MNY).

Sommarfynd: Totalt 67 rapporter från 18 lokaler är ett bra facit, klart över fjolårets. Men
när man detaljstuderar fyndbilden på karta kan
konstateras att vi idag har två kärnområden,
som står för samtliga fynd under hela häckningsperioden. Det är dels Egesideområdet,
inklusive Gropahålet, dels kuststräckan i NO,
Gyetorpskärret - Nymölla - Edenryd och upp
till Åby, Bromölla. Samtliga övriga fynd är
ströfynd.

Mindre korsnäbb
Allmänt uppträdande: Liksom föregående år
är mindre korsnäbb noterad samtliga månader,
men klart färre noteringar totalt, 117 stycken.
Två tredjedelar av dessa gjordes första halvåret
och flockar på upp mot 30 ex var inte ovanliga.
Största flockarna var 80 ex Dala, Landön 15/2
(THL), 75 ex Ekestad 17/2 (LNI), 150 ex Landön 21/2 (Jan Werneman) och 60 ex Sandafuret, Landön 27/2 (MNY)

Egesideområdet: 1-3 ex Pulken 12/5 - 6/8
(GRFL, HC, mfl), 1-2 ex Tolebäck 18/5 - 28/6
(MJO, CNN, Lars-Olof Nilsson), 1-4 ex Gropahålet 25/5 - 5/7 (CMA, Henrik Skov, Henrik
Pilemark).

foto: Hans Cronert

Häckning: Ett udda fynd av häckande fåglar
(bobygge och ruvning) konstaterades i en lövskogsdunge på Bjären vid Karsholm, 7/4-30/4
(HC).

Mindre korsnäbb, hona på bo, Bjären vid
Karsholm, 7/4 2018.

Under andra halvåret var det betydligt färre individer i flockarna 40 ex Friseboda 19/7 (Jan
Werneman) var mer än dubbelt så många som i
näst största flocken.
Större korsnäbb
Allmänt uppträdande: Noteringar finns för
årets alla månader utom maj, juni och augusti.
Totalt 37 noteringar, något fler andra halvåret.
De flesta avser 1 - 5 ex. Två noteringar sticker
ut, det är 19 ex Olseröd 4/10 (THL) och 15 ex
Vannebergaholmsfuret 18/11 (HC).
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Kuststräckan i NO: 1 ex Edenryd 23/5 (Dag
Ekholm), 1-3 ex Krogstorp 16/5 - 7/6 (MNY,
OSV), 2 ex Åby 4/6 (MNY), 1-2 ex Oxaholmen 13/5 - 7/7 (MNY, Ola Svenson), 1 ex
Skräbeåns mynning 14/5 (LNI) samt 1 ex Gyetorpskärret 28-30/5 (GSV, CNN).
Enstaka obsar gjordes på följande lokaler, 1 ex
Balsby 19/5 (CNN), 2 ex Herculesdammarna
23/5 (MNY), 1 ex Böjens alsumpskog, Bromölla 30/5 (Jonas Engzell), 1 ex Norra Björket, Kristianstad 31/5 (HC), 1 ex Bellas Place,
P-platsen, Bromölla 3/6 (Göran Hausenkamp)
samt 1 ex Tosteberga 6/6 (Tommy Petersson).
Helhetsbedömning: Rosenfinkens population
verkar ha stabiliserat sig på ungefär halva den
nivå den hade då den var som störst på 80- och
90-talen. Fyndbilden är densamma som för föregående år.
Domherre
Sommarfynd: 1 ex Äsperyd, Lyckås 22/5 (Per
Johansson), noterad Bockeboda, Nävlingeåsen
29/5 (Anton Samuelsson) och 1 ex Ekestad 5/6
(CMA).
Lappsparv
Två observationer föreligger för 2018, vilket är

foto: Hans Cronert

Rosenfink, ad hane, Nymölla, 6/6 2018.

ett normalt utfall.1ex Balsby 28/10 (EAN) och
ett ex Hamrarna, Rinkaby skjutfält 1/11 (THL,
UGS).
Snösparv
Vinter- och vårfynd: 12 fynd från 7 lokaler är
blygsammare än föregående år. 1 ex Äspet 14/1
(Mona Hansson, UTO), 5 ex Tosteberga bodar
17/1 (ATH), 6 ex Östra Hammaren, Rinkaby
skjutfält 17-20/1 (MNY, Ingrid Laike, David
Erterius mfl), 1 ex Pulken 3/2 (SEN, CMA), 2
ex Västra Hammaren, Rinkaby skjutfält 17/2
(MNY), 1 ex Viby 17/3 (GRFL), 2 ex Landön
21/3 (GRFL), 5 ex Vinnö ängar 27/3 (ARLA),
samt säsongens sista obs, 3 ex sträckande mot
norr Äspet 30/3 (HWI).

1980-89
8-20
12
Antal flockar med 1-8
20 ex och fler
4
Största flocken/år 30-82
49
Antal lokaler

1990-99
5-14
11
1-5
3
31-100
51

Höst- och decemberfynd: Äspet var även den
första plats som snösparv dök upp på, 1 ex
3/10 (THL). Totalt 36 noteringar för perioden
från 10 lokaler, varav de allra flesta noteringarna avser Äspet. 1-23 ex Äspet 4/10 - 5/12 med
som flest 15 ex 24/10 (Christer Wendeler), 1823 ex 27-31/10 (HWI, CMA, Inger Svensson
mfl), 14 ex 2/11 (Per-Olof Kjellsson) och 15
ex 15/11 (LGN). Obsar på övriga lokaler var
1 ex Terraviken 25/10 (HC), 1 ex Bränneriet,
Hovby ängar 31/10 (HC), 7-8 ex Friseboda
4/11 (SEN, CMA, Lisbet Andersson), 1 ex Fårabäck 7/11 (LGN, JLR), 1 ex Nyagrop 14/11
(THL), 2 ex Håslövs ängar 15/11 (Rolf Sandberg), 1 ex Terraviken, Landön 18/11 (HC),
1 ex Kolamossen Vannebergaholmen 1/12

2000-2009
6-21
14
0-12
4
10-60
37

2010-2018
7-17
12
1-7
3
21-55
35

1980-2018
5-21
12
0-12
4
10-100
43

2018
11
4
42
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(Jonas och Britt Fransson), 20 ex Terraviken,
Landön 7/12 (CMA), 25 ex Takholmen Tosteberga 20/12 (THL,UGS). Årets sista notering
blev 14 ex Vannebergaholmen 23/12 (HWI).
Helhetsbedömning: Snösparven är en trogen
övervintrare i våra trakter och många vill gärna
att den lyser upp vinterhalvårets skådarturer.
Men hur ser det ut i ett längre perspektiv, har
den blivit vanligare, ovanligare eller är trenden
stabil?
Till att börja med konstateras att antalet noteringar i Artportalen ökat över tiden. Men inte
extremt mycket och det verkar inte som det i
sig påverkar bilden som framträder. Exceptionellt var givetvis år 2015, då hundratals skådare besökte fläckdrillsnäppan och samtidigt
noterade snösparv, det gav inte mindre än 213
noteringar i området Hamrarna!
En koll bakåt i vår statistik från 80-talet till nu
ger oss den bild som framgår av tabellen. Ett
par observandum. Med lokal avses inte varje
liten dellokal, utan vissa sammanslagningar
till större lokal har gjorts, eftersom flockarna
har relativt stora födosöksområden. Exempelvis så är området Käringören - Fårabäck betraktat som en lokal, området Tosteberga bodar
- Tosteberga ängar som en etc.
För varje årtionde i tabellen visas siffror på två
rader. Den översta är intervallet lägsta - högsta
årsnotering för perioden, den undre är genomsnittet för perioden.
En försiktig slutsats av detta är att snösparven
ses på lika många lokaler nu som tidigare, (ett
antal av dessa lokaler återkommer varje år) antalet större flockar (20 eller fler) är över tid stabilt, men det finns en tendens till att det blivit
ovanligt med de riktigt stora flockarna i vårt
område.
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Gulsparv
Stora flockar: Ett större antal höll till i området
Friseboda - Åhus kärr under februari. Vid två
tillfällen noterades stora flockar, 100 ex Friseboda 3/2 (SEN, CMA) och 300 ex Åhus kärr
10/2 (Conny Palm, Manne Strömbäck, Bodil
Nyström mfl). Vid årets slut noterades 100 ex
Bjäret, Karsholm 30/12 (HC).
Sävsparv
Vinterfynd: Totalt 26 rapporter från 7 lokaler.
1-2 ex Äspet 2/1 - 23/2 (JLR, ATH, HWI mfl),
8-35 ex Karsholms gods 7-13/1 (HC, CNN,
LSU mfl), 1 ex Väjla sjö 15/1 (MNY), 1 ex
Råbelövssjöns utlopp och 1 ex Lyngsjön 20/1
(David Erterius, Olof Strand, Kaj Svahn), makalösa 150 ex Karsholms gods 20/1 (David
Erterius, Olof Strand, Kaj Svahn), 20 ex Karsholms gods 23/1 (GRFL), 10 ex Karsholms
gods 27/1 (UTO), 7 ex Kälkestad 27/1 (JLR), 1
ex Yngsjön, Yngsjö 27/1 (GRFL, MNY) samt
20 ex Friseboda 3/2 (SEN, CMA).
Decemberfynd: I stark kontrast mot antalet
vid årets början står det enda noterade decemberfyndet, 1 ex Oxaholmen, Nymölla 26/12
(MNY).
Kommentar: Sävsparven fortsätter att vara en
regelbunden övervintrare i vårt område. Normalt relativt sparsamt, med endast enstaka individer på en och samma plats. 2018 var antalet individer i januari - februari exceptionellt,
150 ex är ett rejält rekord totalt och antalet på
en och samma lokal slogs femfalt! En bidragande orsak kan vara de omfattande viltremsor
med fröväxter som Karsholm sått in under senare år. Tidigare högsta antalet noterade från
ett övervintringsställe i vårt område under
januari-februari är 30 ex 2017 och 15 ex åren
2003, 2009 och 2010.

Rapportörsförkortningar:
ARLA
ATH
BSV
CCT
CMA
CNN
EAN
EVA
FRY
GRFL
GSV
GÖFL
HC
HWI
HWQ
JLR

Anders Larsson
August Thomasson
Björn Svärd
Carl Christian Tofte
Carina Mattsson
Christer Neideman
Emil Andersson
Evert Valfridsson
Fredrik Rydhagen
Greger Flyckt
Gunnar Svensson
Göran Flyckt
Hans Cronert
Håkan Wittzel
Håkan Winqvist
Jan Linder

LGN
LNI
LSU
MJO
MNY
NWA
OSV
PON
PÖD
RSG
SEN
SSV
THL
UGS
UTO
ÖFR

Lars Göte Nilsson
Linda Niklasson
Lasse Sunnerstig
Mats Johannesson
Magnus Ny
Nils Waldemarsson
Ola Svensson
Patrik Olofsson
Patrik Österblad
Roine Strandberg
Sven Englund
Sven Svensson
Thomas Lindblad
Ulf Gärdenfors
Ulrika Tollgren
Örjan Fritz

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:
Göran Flyckt:
Christer Neideman:
Nils Waldemarsson:
Lars Göte Nilsson:
Jan Linder:		
Thomas Lindblad:
Hans Cronert:
Linda Niklasson:
Mats Johannesson:
Greger Flyckt:

Svanar, lommar - hägrar
Änder, vit stork
Gäss, labbar - gök
Vadare
Varfågel - kornsparv
Berguv, rödspov, fältpiplärka
Skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Lärkor - trastar
Sångare – törnskator
Rovfåglar, kornknarr, vaktel.
Rapportmottagare och årsrapportansvarig

Rapportmottagare och årsrapportansvariga
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.
Slutligen ett stort tack till Lars Göte Nilsson för redigering av det omfattande materialet.
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Fenologi 2018
Under våren gjordes ovanligt många intressanta fenologiobservationer av tät�tingar. Fem nya fenologirekord sattes, och
två fenologirekord tangerades.

Hösten blev åter igen ganska lugn på fenologirekordsfronten, dock med ett nytt
fenologirekord. Anmärkningsvärt sena
observationer under hösten var:

Anmärkningsvärt tidiga observationer på
våren var:

mosnäppa 21/9 (näst senaste), nattskärra 27/9 (näst senaste), grå flugsnappare
17/10 (näst senaste), näktergal 30/8 (näst
senaste), svartvit flugsnappare 23/9 (nytt
fenologirekord med 4 dagar)

gök 28/4 (näst tidigaste), nattskärra 7/5
(näst tidigaste), törnskata 26/4 (nytt fenologirekord med två dagar), sommargylling 8/5 (tangerat fenologirekord),
backsvala 5/4 (nytt fenologirekord med
en dag), hussvala 7/4 (nytt fenologirekord
med två dagar), gräshoppsångare 29/4
(näst tidigaste), flodsångare 11/5 (näst
tidigaste), trädgårdssångare 3/5 (näst
tidigaste), ärtsångare 13/4 (nytt fenologirekord med en dag), törnsångare 22/4
(tangerat fenologirekord) och näktergal
(nytt fenologirekord med 2 dagar).

Vår 2018

Datum Lokal

Årta
5.4
Vaktel
23.5
Fiskgjuse
26.3
Bivråk
10.5
Brun kärrhök
17.3
Småfläckig sumphöna 5.5
Skärfläcka
25.3
Större strandpipare 22.2
Mindre strandpipare 10.4
Småspov
15.4
Rödspov
4.4
Brushane
4.4
Myrsnäppa
19.5
Spovsnäppa
12.5
Mosnäppa
4.5
Småsnäppa
15.5
Dubbelbeckasin
6.5
Smaln. simsnäppa
11.6
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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 2009-18.

Håslövs ängar
Träne, Karsholms gods
Pulken
Juleboda
Yngsjö
Håslövs ängar
Äspet
Vannebergaholmen
Äspet
Östra Hammaren
Håslövs ängar
Håslövs ängar
Äspet
Äspet
Äspet
Äspet
Håslövs ängar
Äspet

Greger Flyckt
Observatör

Median

Bengt Nilsson
19.3
Anders Malmström, Hans Cronert
5.5
E.Valfridsson, Carl-Christian Tofte 22.3
Magnus Glennstål
5.5
Greger Flyckt
9.3
Hans Cronert
22.4
Flera observatörer
9.3
Thomas Lindblad
18.2
Magnus Ny
28.3
Hans Cronert
3.4
Magnus Ny
22.3
Hans Cronert, Magnus Ny
20.3
Jan Linder m.fl
13.5
M. Nilsson, Magnus Ny, mfl
9.5
Greger Flyckt
29.4
Linda Nicklasson
2.5
J Linder, L. Nicklasson, Magnus Ny 1.5
Lasse Sunnerstig, Linda Nicklasson 26.5

Drillsnäppa
Grönbena
Svartsnäppa
Gluttsnäppa
Skräntärna
Kentsk tärna
Småtärna
Fisktärna
Silvertärna
Svarttärna
Kustlabb
Gök
Nattskärra
Tornseglare
Göktyta
Aftonfalk
Lärkfalk
Törnskata
Sommargylling
Sidensvans
Pungmes
Backsvala
Ladusvala
Hussvala
Lövsångare
Grönsångare
Sävsångare
Rörsångare
Kärrsångare
Härmsångare
Gräshoppsångare
Flodsångare
Trädgårdssångare
Ärtsångare
Törnsångare
Ringtrast*
Grå flugsnappare
Näktergal
Svartvit flugsnappare
Mindre flugsnappare
Rödstjärt
Buskskvätta*
Stenskvätta
Gulärla
Fältpiplärka
Trädpiplärka
Rosenfink
Vinterhämpling
Snösparv

14.4
21.4
4.4
9.4
8.4
26.3
21.4
8.4
20.4
1.5
30.5
28.4
7.5
3.5
22.4
12.5
19.4
26.4
8.5
4.4
8.4
5.4
5.4
7.4
9.4
19.4
20.4
28.4
10.5
6.5
29.4
11.5
3.5
13.4
22.4
10.4
29.4
23.4
15.4
31.5
6.4
14.4
5.4
15.4
9.5
15.4
12.5
4.4
30.3

Balsby, Råbelövssjön
Isternäset
Håslövs ängar
Isternäset
Rinkaby ängar
Äspet
Äspet
Tosteberga Bodar
Äspet
Isternäset
Äspet
Äspet
Pestbacken, Gualöv
Hercules och Fjälkinge
Åhus (Pallersområdet)
Hovby ängar
Håslövs ängar
Årröd, Sätaröd
lBrostorp, Maglehem
Tollarp
Karpalundsdammarna
Herculesdammarna
Herculesdammarna
Adinal herrgård
Lillehem, Nymö
Knutehus, Ivösjön
Håslövs ängar
Heculesdammarna
Herculesdammarna
Norra Åsum
Håslövs ängar
Tolebäcken
Pulken
Blåherremölla
Herculesdammarna
Sånnarna
Näsby fält
Olseröd
Vanneberga plurra
Björket, Kristianstad
Flackarp gård
Viby äng
Sånnarna
Håslövs ängar
Sånnarna
Edenryds badplats
Pulken
Knytehus, Ivösjön
Äspet

Christer Neiderman
Emil Andersson Fristedt
Hans Cronert
Lars Lundquist
Roine Strandberg
Jan Linder
Thomas Lindblad
Pål Axel Olsson
Håkan Wittzell
Tora Byström, Hans Cronert m fl
Thomas Lindblad
Isabelle Sandell
Linda Nicklasson
Greger Flyckt, Roine Strandberg
Örjan Fritz
Roine Strandberg
Roine Strandberg
Gustav Eriksson
Richard Peersson
Jan-Åke Nilsson
Mona Wall
Thomas Lindblad
Thomas Lindblad
Per-Olof Kjellsson
Bengt Nilsson
Linda Niklasson
Christer Neidemann
Isabelle Sandell
Mats Olsson, Tore Thomasson
Anders Malmsten
Roine Strandberg
Thomas Lindblad
Staffan Rodebrand
Thomas Lindblad
Bengt Nordin
Björn Svärd
Emil Andersson Fristedt, mfl
Thomas Lindblad
Carina Mattsson
Emil Anderssin Fristedt, mfl
Sven Svensson
Per-Olof Kjellsson
Thomas Lindblad
Richard Bergendahl
Ulf Sjölin mfl
Beatrice Kruppke
Greger Flyckt
Magnus Ny
Håkan Wittzell

11.4
16.4
28.3
3.4
1.4
13.3
12.4
4.4
6.4
24.4
2.4
25.4
9.5
30.4
13.4
7.5
17.4
30.4
8.5
3.5
3.4
4.4
1.4
10.4
7.4
17.4
18.4
23.4
9.5
5.5
26.4
15.5
3.5
15.4
23.4
3.4
30.4
27.4
15.4
8.5
8.4
17.4
26.3
14.4
26.4
8.4
10.5
5.5
3.4
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Höst 2018
Datum
Vaktel
14.8
Fiskgjuse
14.10
Bivråk
26.9
Brun kärrhök
1.10
Ängshök
29.8
Skärfläcka
1.10
Större strandpipare 26.10
Mindre strandpipare 13.9
Småspov
5.9
Rödspov (inkl. islandica)15.9
Brushane
28.9
Myrsnäppa
1.9
Spovsnäppa
20.9
Mosnäppa
21.9
Skärsnäppa
8.10
Småsnäppa
10.10
Drillsnäppa
1.10
Grönbena
20.9
Svartsnäppa
25.10
Gluttsnäppa
25.10
Skräntärna
21.9
Kentsk tärna
13.10
Småtärna
8.8
Fisktärna
14.10
Silvertärna
5.10
Svarttärna
29.8
Kustlabb
6.9
Gök
15.9
Nattskärra
27.9
Tornseglare
13.9
Göktyta
4.9
Lärkfalk
11.10
Törnskata
16.9
Sommargylling
3.8
Pungmes
1.10
Backsvala
26.9
Ladusvala
7.10
Hussvala
22.9
Lövsångare
14.10
Grönsångare
7.8
Sävsångare
9.9
Rörsångare
24.9
Kärrsångare
30.7
Härmsångare
3.8
Gräshoppsångare
1.8
Trädgårdssångare
19.9
Ärtsångare
19.9
Törnsångare
11.9
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Lokal
Yngsjö kapell
Araslövssjön
Naturum
Balsby
Sånnarna
Äspet
Äspet
Äspet
Pulken, Egeside
Vannebergaholmen
Gamla vägen, Fjälkinge
Äspet
Äspet
Äspet
Äspet
Äspet
Balsby, Råbelövssjön
Äspet
Vannebergaholmen
Vannebergaholmen
Juleboda
Rigeleje
Äspet
Östra Hammaren
Stockaboden
Äspet
Friseboda
Lyckeboda, Vanneberga
Åhus
Tosteberga, Håslöv
Fårabäck
Vannebergaholmen
Söndre Krok, Tosteberga
Pallersområdet, Åhus
Herculesdammarna
Isternäset
Norra Lingenäset
Äspet
Norra Åsum
Kronoskogen södra
Hovby ängar
Ekenabben
Härlövsborgstornet
Trunelän
Yngsjö
Härlövs ängar
Lillö
Terraviken

Observatör
median
Carina Mattsson
5.9
Gunnar Svensson
4.11
Evert Valfridsson
10.10
Christer Neideman
3.11
Björn Svärd
15.9
Jan Linder
13.11
Håkan Wittzell
8.11
Gunnar Svensson
21.9
Carl Christian Tofte
30.9
Linda Niklasson
3.11
Roine Strandberg
16.11
Greger Flyckt
11.9
Jan Wernerman
8.10
Carina Mattsson
13.9
Magnus Ny
30.9
Inger Svensson
23.10
Christer Neiderman
17.10
Jan Wernerman
9.10
Magnus Ny
14.11
Magnus Ny
19.11
Magnus Ny, mfl
20.9
Ulf Gärdenfors
10.11
Bengt Johansson
17.9
Linda Niklasson, Lasse Sunnerstig 26.10
Greger Flyckt
28.10
Sture Persson
30.9
Christer Neideman
28.10
H.Cronert, L. Niklasson
29.9
Jonas Fransson
1.10
L.Nicklasson, Gr.Flyckt
4.10
Magnus Ny
24.9
Hans Cronert
9.10
Magnus Ny
21.10
Örjan Fritz
22.8
Mats Johannesson
21.10
Evert Valfridsson
17.10
A. Linus Larsson, E Valfridsson
15.11
Jan Wernerman
29.10
Charlotte Wigermo, Åke Svensson 28.10
Greger Flyckt
9.9
Örjan Fritz
3.10
Jan Linder
17.10
Svante Söderholm
25.9
Ulf Gärdenfors
7.9
Matthis Kaby
26.9
Inger Svensson
5.10
Inger Svensson
22.10
Linda Niklasson
2.10

Ringtrast
17.10
Grå flugsnappare
17.10
Blåhake
4.9
Näktergal
30.8
Svartvit flugsnappare 23.9
Mindre flugsnappare 19.8
Rödstjärt
5.10
Buskskvätta
5.10
Stenskvätta
3.11
Gulärla
23.8
Fältpiplärka
30.8
Trädpiplärka
6.10
Rödstrupig piplärka 26.9
Rosenfink
6.8
Vinterhämpling
4.10
Lappsparv
3.10
Snösparv
28.10

Juleboda
Pulken
Västra hammaren
Naturum
Terraviken
Hammarslund
Blackan Isternäset
Blackan Isternäset
Landön
Äspet
Kumlan
Äspet
Härlövs våtmark
Pulken
Käringören, Landön
Balsby
Äspet

Marie Louise Báràny
Carl Christian Tofte
Magnus Ny
Hasse Berglund
Hans Cronert, Magnus Ny
Jan Linder
Carina Mattsson
Carina Mattsson
Christer Neideman
Gunnar Svensson
Hasse Berglund
I Marklund, Carina Svensson
Evert Valfridsson
Bernt Nielsen
Magnus Ny
E Andersson Fristedt
Thomas Lindblad

30.10
12.10
6.10
10.9
6.10
22.10
26.10
21.10
5.11
1.11
15.9
25.10
14.10
13.9
28.9
6.9
4.10

Vi finns på Facebook!
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Genomförda exkursioner/aktiviteter
Av: Jan Linder

Detta är andra gången vi presenterar genomförda aktiviteter under denna rubrik. Upplägget är helt nytt och under utveckling, så synpunkter på vad som saknas/kan utvecklas
mer mottas tacksamt av undertecknad. (Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Spoven.)
foto: Jenny Eliasson

Under perioden 1 maj till och med 31 augusti genomförde klubben 9 exkursioner,
Linnérundorna oräknade. Deltagarantalet
varierade från 5 till som flest ca 80 (fågelskådningens dag), totalt deltog 176 (615)
personer. Siffror inom parentes här och
i fortsättningen anger sammanlagt antal
från årets början.
De 9 aktiviteterna var:

Så, vad fick de deltagande då se för fåglar? Totalt så noterades 137 (157) arter
på de 9 (17) exkursionerna. Några arter
och upplevelser som stack ut lite var årta,
fjällvråk, stenfalk, myrsnäppa, sandöpare,
kaspisk trut, göktyta, rödstrupig piplärka
samt tusentals fiskande storskarvar. De 4
besöken i Äspet gav totalt 23 olika vadararter, de enda som saknades av de som är
regelbundna besökare under sommarflytt
var kustpipare och roskarl.

Klubbmedlemmar på varadrskådning i Äspet
21/7.
foto: Jenny Eliasson

Fågeltornskampen 4/5
Fågelskådningens dag 5/5
Ekoparken Raslången 12/5
Fåglarna i Äspet 18/5
Gyllingmöte i Thomas hemmamarker 1/6
Vadarskådning I i Äspet 7/7
Vadarskådning II i Äspet 14/7
Vadarskådning III i Äspet 21/7
Ut i Lindas hemmamarker 17/8

Kärrsnäppor visade upp sig fint i Äspet i juli.

Nu pågår hösträckstider, väl mött då på
våra exkursioner i våra fina fågelmarker!

Jan Linder
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Kikare till utlåning för yngre medlem
En av våra medlemmar, Göran Knutsson, lämnade oss i skiftet mellan
vinter och vår efter en lång tids svår sjukdom. Göran var mycket aktiv
i alla sina intressen trots fysiska hinder.
I sitt testamente överlämnade Göran sin tubkikare, Swarovski HD 65
med stativ, och handkikare, Swarovski 10x42 WB, till fågelklubben
för utlåning årsvis till aktiv ung medlem.
Den ungdomsmedlem i åldern 12 till 25 år som känner behov av att
med hjälp av denna utrustning utveckla sitt fågelintresse inbjudes
inkomma med en enkel framställan om att låna denna utrustning
under 2020.
Ansökan kan omfatta både tubkikare och handkikare eller enbart
endera av dessa. Fågelklubbens styrelse fattar sedan beslut om
utlåning.
Skicka din ansökan till:
Nils Waldemarsson, Skånegatan 6 , 295 32 Bromölla
eller via epost: nils.waldemarsson@tele2.se

Styrelsen
Nordöstra Skånes Fågelklubb
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Läsarnas bilder

foto: Jenny Eliasson

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.

Gröngöling
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foto: Christer Larsson
foto: Sixten Rimheden

Sträckskådning i Juleboda.

Ung törnskata
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Mona Hansson är sedan många år en flitig deltagare på fågelklubbens aktiviteter. Hon visar på ekoskådningens möjligheter genom att gå och cykla i närområdet eller genom att åka buss och tåg runt om i Sverige.
foto: Mona Hansson

– Hur hittade du naturintresset?
– Naturintresset fann jag faktiskt först i vuxen ålder när min dotter var i 4-5 årsåldern
och jag skulle anmäla henne till Friluftsfrämjandets mulleverksamhet som ”knytt”.
Svaret jag fick var att ”det går bra men då
får du hjälpa till som ledare”. Barn är en bra
ingång i allt. De är nyfikna och det ger bra
chans att lära sig något nytt. Det var detta
som ledde till fjällvandringar och så småningom också fågelintresset.
Tidigare var jag revisor sedan 30 år tillbaka och även delägare i en firma. Men jag
kastade loss, sa upp mig och läste till fritidsledare på Jämshögs folkhögskola. Men
när jag sedan kom ut och började arbeta i
verksamheten märkte jag att det inte räckte
med Mulleropet ”Kollikok” för att alla barn
skulle rusa ut och upptäcka naturen. Därför
gick jag därefter på distansutbildningarna
Äventyrspedagogik i Luleå och Utepedagogik i Linköping och har därefter arbetat med
detta i Helsingborg.
Man kanske undrar varför jag är med i Nordöstra Skånes Fågelklubb då jag bor i Helsingborg? Det kom sig av att jag först gick
med i SKOF och i Anser gick det att läsa om
de olika föreningarnas verksamhet och så
anmälde jag mig till en fågelkurs med Evert.
Det varma mottagande jag fick där gjorde att
jag valde att var med i och vara aktiv i Nordöstra Skånes Fågelklubb trots det omak det
innebär i att resa. Så det är Evert förtjänst!
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Mona Hansson i vandrartagen, här på Värmdö
i Stockholms skärgård.

– Vad var det som fick ditt hjärta att slå
lite extra för just fåglarna?

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

– Fåglarna ger mig ett djupare perspektiv på
naturen. Jag är ingen kryssare utan mer intresserad av dem som levande varelser och
vill förstå hur de lever och deras beteenden,
exempelvis varför och vart de flyttar. Jag
tror att om man lär barn att se allt ifrån skalbaggar till hackspettar som individer så blir
man mer rädd om dem, men lär sig även att
ta bättre hand om den miljö de är beroende
av. Jag får kraft och avkoppling av naturen
och av det som lever där.

– Jag köpte att nybörjarpaket dvs en Kowa
utan zoom och en handkikare Swift 8,5 x 44
och det är den utrustning jag fortfarande använder.

– Vilket är din starkaste fågelupplevelse?
– Det var svårt, man minns ju det senaste
bäst och det lägger sig liksom i det översta
lagret. I somras var jag i Jämtland för att
vandra, inte för att leta fågel. En dag när vi
skulle på tur hade vi bara hunnit 100 m från
stugan och där satt en slaguggla helt öppet.
Efter 300 m såg vi en tretåig hackspett som
satt precis bredvid stigen och hackade. Vi
stod och tittade alldeles förbluffade ett bra
tag. En halvtimme senare såg vi 3 lavskrikor som passerade på stigen precis framför
oss. Jag ser det lite som att vi kommer hem
till fåglarna. Man åker till ett ställe och ser
vem som bor där. Känslan av att ”hälsa på
och fika” känns mer rofyllt än att jaga efter
skådarupplevelser.

– Varför ska fågelintresserade gå med i
fågelklubben?
– För att att folket i fågelklubben är vänliga
och generösa och det är härligt att dela upplevelser med andra! Sedan är Kristianstad
Vattenrike nästan oslagbart när det gäller
fåglar !
– Favoritlokal
– Herkules definitivt ! En vår utan ett tidigt
morgonbesök vid Herkules är ingen riktig
vår !
– Fem snabba till Mona:

Sträckskådning -		

√ Vadarskådning

Kullabygden

√ Vattenriket

-		

√ Exkursion

- 		 Skymning

√ Vår

- 		 Höst

Svalor

-

√ Tärnor

– Hur ser din skådardröm ut?
– Jag skulle vilja till Ammarnäs. Fjällen är
nästan det bästa jag vet. Där är så mycket,
där finns allt. Den som inte har upplevt den
svenska fjällvärlden har verkligen missat något. Det är stort och häftigt!

Ulrika Tollgren
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Höstens smultronställe:

foto: Ulrika Tollgren

Ekopark Raslången

Ekopark Raslången är ett stort område som ägaren Sveaskog försöker återställa till 2/3 lövskog
som var den naturliga andelen innan det moderna skogsbruket drastiskt ändrade Sveriges skogar.

Va? Åka till skogen för att skåda på hösten? Ja och nej, en dag i början av november när havsvindarna ligger “fel” kan skogen aldrig vara fel. Det kanske inte drösar
in arter men luften, färgerna, dofterna och
ljudet av en ropande spillkråka har ialla
fall jag svårt att säga nej till!
Från vägen mellan Vånga och Skärsnäs
svänger jag in på Västerviksvägen och
följer den knappt 2 km österut till en inhägnad hagmark. Där finns en liten parkeringsplats som jag utgår ifrån idag.
“Måsavaungen” står det på en skylt som
pekar mot en återställd gammal våtmark.
När diket täpptes till återtog naturen och
vattnet denna del och med hjälp av Svea-
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skogs röjningar har den blivit ett bra tillhåll för skogssnäppor, morkullor och enkelbeckasiner under vår och tidig sommar.
Så här års sitter här kanske en ormvråk i en
torraka men tänker mig att kanske en dag
hittar någon hökuggla hit. Här har varit
sparvugglor i området och provar att spela
upp lätet men utan resultat.
Vänder tillbaka och följer stigen som går
längs med hagmarken norrut förbi informationsskylten och mot viken. Vid vattnet finns den stenbänk i svart granit som
markerar hela Ekoparkens invigning den 6
oktober 2011. Här kan man sitta och njuta
över lugnet och utsikten. Några korsnäbbar
drar förbi och nötskrikorna låter sig höras

från den kvarvarande granskogen. Helt i enlighet med
ekoparkens skötselplan har
det mesta av den planterade
granen huggits och tanken
är att genom självföryngring
utröna var granens egentliga
sydgräns ligger. Efter restaureringen består området av
40% ädellövskog och 10%
lövnaturskog och i skötselplanerna för framtiden ska
ädellövskog och lövnaturskog tillsammans utgöra 2/3
av skogen runt Raslången.
Går tillbaka en bit på stigen
tills jag kommer till en stätta
som leder in i den röjda hagmark där fåren betar från vår
till tidig höst. Här ligger resterna av den stora Västerviks
Gård som brann ner nyårsnatten 1897. Bonden hade
hamnat i ekonomiskt obestånd och hans anställda hade
lyckats skramla ihop pengar Ekoparkerna är Sveaskogs stora satsning på att aktivt bevara
för att köpa loss gården. Det biologsig mångfald i ett modernt skogsbruk. Ekopark Raslångpratas om att han blev miss- en omger sjön Raslången och sträcker sig från Skärsnäs i västänkt för försäkringsbedrä- ter till Boafall i öster. Höstens smultronställer fokuserar speciellt
geri. Förutom husgrunder på området kring Gården Västervik som är tillgänglig med bil
(markerad ).
och brunnen finns det även
Denna enebuskmark är en gammal och
kvar gamla lavbeklädda äppelträd. Här brukar vara ett eldorado för fortfarande använd lägerplats och vid Rin“småfåglar”. Idag ser och hör jag mes, tita, kabyjamborierna har scouter haft “camp
nötväcka och framför mig både hörs och in camp”- läger här för att besökarna från
syns ett domherrepar. Familjen stjärtmes hela världen ska få uppleva lite riktig
klänger runt på grenarna och rör sig rast- svensk skogskänsla. Ingen varfågel idag
och ett halvår sedan platsen översköljdes
löst vidare.
av fågelsång. Däremot hoppar en ensam
Jag går på stigen uppför backen och bakekorre omkring i en gammal apel åtföljd
om några högväxta enar finns en grillplats.
av en större hackspett.
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Fortsätter österut på Västerviksvägen men
nu gående och passerar en grind på vägen
ner till Skåneledsrastplatsen “Västerviksbrygga utan brygga”. Härifrån har sten
och virke fraktats över Raslången men nu
är det flera år sedan här fanns någon brygga. Här finns goda övernattningsmöjligheter och fina toaletter och ved. Följ gärna
stigen norrut så långt det går att komma ut
på Västerviksudde. Här är varierande skog
med många hackspettshål och kattugglan
håller för det mesta de övernattande på
rastplatsen sällskap. Det går även att gå
tillbaka längs stranden på uddens västra
sida men idag vänder jag tillbaka på den
större stigen. Spillkråkan hörs till och
från, nötskrikor lite varstans och på en
sten i Raslången står en storskarv på tork.
Här såg jag min första utter för kanske 15
år sedan. Sommartid ses ofta storlommen.
Vänder tillbaka till bilen efter att ha hittat
och plockat lite trattkantareller. Det blev

inte så många fågelarter idag men Ekopark Raslången är en plats jag ofta återvänder till, hela året.
Stanna gärna till på parkeringen strax efter korsningen med Målenvägen. Härifrån
är det en kort promenad upp till Månsas
torp. Detta 200 år gamla torp var bebott in
på 1960-talet och det berättas fortfarande
i trakten om Sissa som vallade kon längs
vägarna. Detta torp ägs och underhålls
numera av Regionmuseet som håller det i
skick och ibland har det öppet för visning.
Ett tips från en som vet, ta en tidig frukost i april eller maj på trappen till torpet.
Njut av ropande tranor och lom hörs här
från både Immelsjön och Raslången. En
morgon när jag satt här kom även duvhöken och slog sig ner mittemot. Länge satt
vi bara och tittade på varandra innan den
fortsatte sitt sökande efter frukost

Googlemaps:
Parkeringsplatsen västra delen av Ekopark
raslången (Västervik).
https://tinyurl.com/ekoras

Bekvämligheter: Skåneledsrastplatsen (800
m från parkeringen) har 2 toaletter som är väl
skötta året om liksom flera grillstäder, vindskydd, ved och sophantering.

Med kollektivtrafik: Tyvärr finns inga busshållplatser i Ekopark Raslångens närhet.

Tillgänglighet: Området är tyvärr inte speciellt tillgängligt personer med rörelsehinder då
stigen blockeras av en bom med kodlås.

Häckfåglar
Vår/sommar: Storlom, fiskgjuse, trana,
morkulla, skogssnäppa, nötkråka och diverse
sångare.
Vinter: Korp, hackspettarna och barrskogsmesarna är kvar i sina revir hela året liksom
domherre och korsnäbbar. Området hyser
kattuggla och vissa år förekommer även
sparv- eller pärluggla här.

Bonus: ”Månsas” ett skogstorp som är byggnadsminnesförklarat och ägs och sköts av
Regionmuseet i Kristianstad. Själva torpet är
bara öppet vid speciella tillfällen men tomten
är väl lämpad för en minnesvärd fikapaus.
Webplats: Sweaskog har en informationsida
om Ekopark Raslången
https://tinyurl.com/sveaekoras

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

September
Lör 28 september

Höstfåglar i hemmamarker

Vi kommer att ägna den här förmiddagen åt höstrastande fåglar i kulturmarker och kring
äppelodlingar norr om Oppmannasjön tillsammans med Ulrika Tollgren som guidar.
Samling kl 08:45 vid samåkningsparkeringen i Arkelstorp, (hållplats ”Arkelstorps affär”
med buss 550 som avgår från Kristianstad i riktning mot Arkelstorp kl.08:20). Tag med
fika och, om du har, kikare. Vi räknar med att gå ca 5-6 km utan alltför stora höjdskillnader.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Oktober
Ons 2 okt

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en
skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar
den här förmiddagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 5 okt		Euro Bird Watch I
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga
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
parkeringen vid Norra Lingenäset kl. 08.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjande.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 6 okt		Euro Bird Watch II
Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till
plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan 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
Studiefrämjandet. Kontaktperson Evert Valfridsson.
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Ons 9 okt

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 12 okt		Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana, att vi närmar oss stundande övervintring? Har de första
sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 oktober

Vi drar västerut

Vi hoppas att vindarna i nordvästra Skånes pressar in många sträckande fåglar mot land den här
dagen! Tillsammans med Mats Johannesson satsar vi på att försöka se en del av de havsfåglar, som
vid rätt ”vindmotstånd” kan komma inom synhåll från någon av de klassiska skådarlokalerna på
landbacken på t.ex. Kulla- och Bjärehalvöarna. Kom – inte minst med en rejält tilltagen matsäck
– senast kl. 06.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket så fyller vi bilarna och drar västerut.
Bråkar vädergudarna med oss, har nog Mats någonting i bakfickan som ska ”rätta till” detta. Vi
räknar med att vara åter i Kristianstad sen eftermiddag. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 16 okt

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 20 okt		Mer sträckskådning med Greger
Fåglarnas höststräck fortsätter – vi fortsätter spana efter bl.a. 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 23 okt

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 30 okt

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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November
Lör 2 nov

Alla helgons dag på Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en traditionell
skådartur på Alla Helgons Dag i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland
Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 10 nov		Novemberfåglar längs Linnérundan

Skäggmes, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett
tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta
med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 16 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.

Lör 16 nov		Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap
En fågel – vad är det egentligen? Kom senast kl. 14.00 till hörsalen naturum och lyssna på
Magnus Ullmans föredrag med fängslande bilder, så kanske bilden av vem som döljer sig bakom
alla fjädrarna klarnar! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 17 nov

Linnérundan

Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 20 nov

Urban Emanuelsson om den historiska

Kom till naturum Vattenriket, Kristianstad kl 18.30 och lyssna på biologen och professorn Urban
Emanuelsson som reder ut det hela med utgångspunkt i nordöstra Skånes och västra Blekinges
landskapsförändring. Urban arbetar på SLU/Centrum för biologisk mångfald, där han även varit
föreståndare, och han arbetar numera också på Högskolan Kristianstad. Vi räknar med att sluta
senast kl. 20:15. Detta är en aktivitet i samverkan mellan Vattenrikets vänner, Nordöstra Skånes
Fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.
Vårt landskap präglas helt av dagens storskaliga brukande av både jord- och skog för att klara
det försörjningsbehov vi har. Varje tids krav och försörjningsbehov skapar det landskap som för
tillfället fungerar/levererar bäst. Idag ser vi hur flora och fauna har trängts tillbaka. Många av
de arter, som gynnades av eller var helt beroende av gamla tiders hävd, finns idag på rödlistan.
Men hur såg det gamla brukade landskapet ut? Vilken betydelse har dåtiden brukande för den
flora och fauna vi har idag? Och vad krävs för att bevara en hotad biologisk mångfald i vårt
”industrilandskap”.

Sön 24 nov		Senhöstens fåglar längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Tor 28 nov		Följ med till fåglar i Colorado
Greger Flyckt tar oss med på en häftig skådarresa till Colorado, USA, som han och Patrik
Österblad gjorde i april 2018. ”Vi missade bara en art” var en spontan kommentar från Greger
strax efter att han landat på hemmaplan! Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad
och häng med på en häftig skådartur – vi börjar kl. 19.00! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

December

Sön 1 dec		Linnérundan
Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 7 dec		Vi inventerar röda glador
Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den
här dagen gör vi – numera tillsammans med resten av landet - ännu en räkning. Som mest har vi
lyckats få ihop rekordmånga 303 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas
för övernattning. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 8 dec		Decemberfåglar längs Linnérundan
Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på årets sista
skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den
här dagen – även årets sista runda eller nr 332 sedan starten! Ta med kikaren, om du har, och glöm
inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 14 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.

Tor 26 dec		Annandag Julpromenad längs Linnérundan

Uttrar vid naturrum, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Samling kl. 10.00 parkeringen vid naturum Vattenriket för traditionell annandagsvandring! Vi
njuter av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar
och eventuella blommande växter kring Linnérundan - längs bl.a. deponiområdena på Härlövs
ängar, vid Lillö och över Isternäset och Kanalhusspången. Samarrangeman mellan Fågelklubben,
Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet. Kontaktperson. Evert Valfridsson.

Januari

Lör 4 Jan		Örnräkning
Knappt 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 2019 noterades drygt 70 havsörnar vilket var en
dryg handfull fler än 2018. Vad månde bliva 2020?
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?
Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller
nils.waldemarsson@tele2.se.

Lör 11 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
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svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till
att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 12 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. Under förmiddagen
letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 18 jan		Vinterns fåglar längs årets första Linnérunda
Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite
vinterkänsla! Vi samlas på parkeringen vid naturum kl. 10.00 och följer under några timmar
med Evert Valfridsson ut på årets första tur (nr 333 sedan starten!) i detta tätortsnära
område i Kristianstads Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens
vinterfåglar! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans
med Studiefrämjandet Sydost, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket.
Kontaktperson: Evert Valfridsson
Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika, vi är ofta ute 3-4 timmar.
Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns uppdaterade om något
skulle ändras: www.spoven.com
Kontaktpersoner
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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