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Ordförande sjunger ut!
Sparvuggla, foto: Magnus Ny

”Tillträde förbjudet”, ”Jakt pågår” är skyltar
som möter oss ibland i naturen på udda platser
och som sitter uppe under lång tid. Giltigheten
på dessa skyltar kan ibland verkligen ifrågasättas. Men dessa är numera tyvärr en påtaglighet
i en ökande konflikt mellan allemansrätt och
markägarens intressen.
Allemansrätten är en från början sedvanerätt
som numera även är lagstadgad. Rätten är knuten till individen och individens handlande.
Organiserad verksamhet är enligt Naturvårdsverket förenlig med allemansrätten men kräver
god kunskap från utövaren. Rättigheter innebär
också skyldigheter från den som begagnar sig
av denna rätt.
Vi, fågelskådare, bidrar tyvärr ibland med dåliga exempel på efterlevnad av skyldigheterna. Inte minst händer detta vid s k drag efter sällsynta fåglar och rariteter. Det förekommer usla parkeringar av bilar, intrång i privata trädgårdar, tramp i växande gröda m
m . Styrning av dessa företeelser minskar dock konflikterna. Goda exempel finns, t ex
på södra Öland där utsedda/frivilla representanter från Club 300 ordnar kontakter med
markägare, anvisar lämpliga parkeringsplatser och information till anländande skådare.
Inte minst modellen där parkeringsavgift avläggs till markägare eller t ex den lokala
idrottsföreningen har bättrat på umgänget med ortsbefolkningen där ute.
Om vi från båda hållen , såväl fågelintresserade som markägare, håller oss till såväl rättigheter som skyldigheter så finns en god förutsättning att bevara allemansrätten utan
inskränkningar. Vi är som bekant mycket beroende av denna rätt för att fullt ut kunna
utöva vårt intresse.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Aktuellt i fågelmarkerna
Rapporterade fåglar 16 november - 31 januari

av Jan Linder

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).  
Inledningsvis en rättelse. I förra rapporten
stod att en stäpphök setts vid Österrike,
Balsby kyrka. Rätt lokal ska givetvis vara
Österrike, Balsbyholm.

foto: Jenny Eliasson

Det har hittills inte blivit mycket som
påminner om vinter. Några enstaka nätter med få miusgrader, men i övrigt har

gråmulet väder fortsatt prägla dagarna.
Det myckna regnandet har fyllt på såväl
Helgeåns vattenflöden som lägre liggande
partier i landskapet. 1 - 2 ägretthägrar har
setts av och till hela perioden, framför allt
i södra delen av Råbelövssjön. Den bruna gladan har hållit till vid Yngsjö kapell
hela perioden. Även sidensvansar har setts

Hökugglan i Mjönäs
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hela perioden, några flockar på 100 ex eller fler har glatt några. Ett veritabelt skådepel erbjöd de 1000 - 1500 sidensvansar
som under ett par dagar höll till i centrala
Bromölla. Den 1 december upptäcktes en
hökuggla på ett hygge öster om Mjönäs.
Den har glatt många tillresande under hela
perioden därefter.
De sista veckorna på 2019 bjöd på en del
lite ovanligare besökare. Bland de mer
tillfälliga observationerna kan nämnas
en pärluggla, rastande trädlärkor, enstaka
sillgrisslor och tordmular, en tretåig mås,
några rastande mindre sångsvanar och en
rödhalsad gås. Tallbitar sågs sporadiskt på
fem platser.
Bland de lite ovanligare övervintrarna är
ett par gransångare som setts i januari,
Artportalen:
http://www.artportalen.se
Art
Rödhalsad gås
Brun glada
Skärsnäppa
Tretåig mås
Hökuggla
Bergfink
Tallbit
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medan hämpling verkar vara mer eller
mindre årlig övervintrare numera. Det går
inte heller att förbigå de enorma flockarna
av bergfink som övervintrar nu i Skåne,
de största på flera miljoner i nordväst,
men även vi har fått ta del av skådespelet. Flockar på fler än 10 000 har setts vid
några tillfällen, klart störst är en på över
100 000. Tillfälliga obsar i januari har varit mindre sångsvan, skärsnäppa och trädlärka.
Stora björktrastflockar har rensat rönnar
och oxlar på bär. Fortfarande kan vintern
mycket väl slå till, dags då att hålla utkik
på bärbuskar som fortfarande har en hel
del kvar att erbjuda. Och fortsätt hålla utkik efter tallbitar, än är chansen inte över.

Krix+:
http://krix.spoven.com
Plats
Individ
Pulken 30/12-1/1		 1
Köpinge ängar 1-2/1		 1
Yngsjö kapell 16/11 – 31/1		 1
Äspet 26/1		 1
Juleboda 18/11		 1
Mjönäs 1/12 -		 1
Levrasjön 5/1		>100 000
Gonarp 30/1		>200 000
Fjälkinge backe 30/11, 2/12		 1
Bromölla 1/12		 7
Nymölla 2/12		 4-7
Krogshult, Stora Sandvik 9/12		 2
Mjönäs 10/12		 1

foto: Magnus Ny

Tallbit

Gåsräkningen sep 2019 - mar 2020
Art

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

14 sep 12 okt 16 nov 14 dec 11 jan 15 feb 14 mar
401
707
322
4 042 14 816 10 785
436
523 1 750 1 315
28
14
146
85
122
70
130
930
5 377
5 066
6 021 4 609 4 759 3 704
1
1
34
550 1 151 2 894
519
1 170 17 036 16 804 16 699 8 872 9 575
35
1
1
6 548 22 243 28 478 39 949 29 163 15 192

-

Jan Linder
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Boktips:

Vart tog du vägen drottning Kerstis kråka?
av Claes Siöstedt

En sorgesång över det svenska kulturlandskapet - skulle kunna vara en underrubrik
på boken. Claes Siöstedt är intresserad av
gamla tiders landskap och använder fyra
fågelarters minskning och försvinnande
för att illustrera vad de förändringar som
skett har lett till. Sedan 1850-talet har nio
arter försvunnit, men 40 arter har tillkommit. Alltså ett plus, men ändå bekymmersamt när arter som funnits i tusentals år
försvinner. Blåkråkan, den svarta storken,
mellanspetten och dubbelbeckasinen får
här tjäna som exempel.
Jag får en stark känsla av nostalgi när
jag läser boken. Det beror på att Claes
Siöstedts fokus ligger på 1800-talet, när
nedgången började för de nämnda arterna.
Bildmaterialet bidrar också till nostalgikänslan – många svartvita bilder från småbrukets tid. Man kan förledas att tro att han
längtar tillbaka till den tiden. Han menar
att man genom att blicka tillbaka kan få en
föreställning om hur fåglar kan försvinna
och kanske hantera förändringarna idag på
bättre sätt. Återskapande av miljöer som
gynnar hotade arter är ett exempel.

I bokens första del gör Siöstedt en tillbakablick och funderar över förändringarnas
orsaker. Därefter går han in på de fyra olika fåglarnas historia i vårt land. Blåkråkan
(drottning Kerstis/Kristinas kråka) och den
svarta storken anses för alltid förlorade här
som häckande fåglar, medan mellanspetten och dubbelbeckasinen kanske, kanske
kan återkomma. Den som lever får se.

Margareta Rydhagen
8
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Den här gången träffar vi Ola Svensson, känd skådar- och ringmärkarprofil bosatt i Edenryd. Naturskolorna förde honom till läraryrket och Ola undervisar
numera i biologi och kemi på Österänggymnasiet.
foto: Ola Svensson

– Berätta lite om din bakgrund
– Jag kommer från Glimåkra och är sedan
uppvuxen i Osby. Jag var intresserad av fåglar redan innan och så gick jag med i Fältbiologerna i Osby. Fältbiologerna är ju ganska mycket annat än fåglar också, men det
blev mest fåglar uppe i Osby. Vi träffas fortfarande vi gamla skådare. Sen fortsatte jag
med fågelskådning och jobbade i Falsterbo
i många år, men det var nästan mindre fågelskådning då för då var det ju nästan bara
ringmärkning och jobb under flera år.
Så träffade jag min fru i Falsterbo och när
jag kände att jag var klar i Falsterbo så flyttade vi till Stockholm. Hon är uppvuxen i
Stockholm och vi hade då en lägenhet som
väntade däruppe. Det hade vi inte haft annars och där blev jag aktiv på Landsorts fågelstation.
Jag hade jobbat på Fältbiologernas naturskola i Skåne och sedan på Naturskolan i
Botkyrka och så guidade jag rätt mycket i
Falsterbo. Jag pratade med Karin häromleden och jag har fortfarande rekordet på flest
antal guidningar under ett år. Så småningom
började jag då inse att jag kanske skulle bli
lärare trots allt. Så naturskolorna förde mig
till läraryrket och när jag var färdig och
flickorna var små så flyttade vi ner hit till
Edenryd.
– Vad var det som fick ditt hjärta att slå
lite extra för just fåglarna?
– Det var nog Fältbiologerna och vi åkte ut

Ola med en skata som blivit ringmärkt.

mycket för att kolla på fåglar. Även tillsammans med äldre skådare. Så fick jag en kikare som 12-åring. Hade jag fått något annat
hade jag kanske gjort något annat så kanske
var det lite slumpen också? Men jag har alltid varit intresserad av naturen.
Min mormor var nog ganska viktig egentligen för hon var också väldigt naturintresserad. Vi odlade grönsaker tillsammans och
matade fåglarna i trädgården på vintern.
– Du har mångårig erfarenhet som ringmärkare. Hur kommer detta sig?
– Jag var faktiskt en månad på Haparanda
Sandskär och det var där jag först kom i kontakt med ringmärkning. Så hösten efter när
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jag inte riktigt visste vad jag skulle hitta på
sökte jag som assistent på Falsterbo Fågelstation. På den tiden var det faktiskt ganska
lätt att få tag i assistenter till skillnad från
idag. Jag blev kvar då jag tyckte det var kul
och trivdes där. Samt att jag under många år
inte visste vad jag skulle göra av framtiden
heller.
– Vilken är din starkaste skådarupplevelse/naturupplevelse?
– Det finns ju så många. Det kan vara allt
ifrån att stå i Falsterbo och se en halv miljon bo- och bergfinkar flytta ut till att bara
sitta hemma i trädgården en bra rovfågeldag. Någon dag hade vi 40 fjällvråkar och
det är också en upplevelse det. Det är svårt
att bedöma det där. Som den där dagen när
det sträckte 10 000 tranor. Så att det handlar
om helheten egentligen.
– Hur ser din skådardröm ut?
– Det är lika svårt det. Jag vill gärna åka till
Västkusten en stormig dag och skåda där
eller ner till Falsterbo och stå där vid rovfågelsträck. Eller fånga mycket fågel här
på Näsby Fält och sitta i trädgården och se
sträck där. Har ingen speciell drömart. Det
handlar mer om totalupplevelsen med fågelskådningen.
Ifall jag skulle åka utomlands skulle jag gärna vilja åka till Indien och Nepal.
– Vilken var din första kikare och hur ser
din utrustning ut idag?

– Varför ska fågelintresserade gå med i
fågelklubben?
– Man lär sig mycket bättre tillsammans
med andra. Det är ganska lärorikt att åka utomlands och uppleva att fåglar inte är så lätt
att lära sig på egen hand. Var i Texas i våras
och där upptäcker man att “Herregud, jag
vet inte vad det är som sjunger”. Vi träffade
en kvinna där högt uppe i bergen som var
jätteduktig på läten och hon sa “att där kommer det” och “där kommer det”. Man lär sig
bäst i grupp och av varandra.
Genom att vara medlem stärker man också
organisationen och därmed natur- och fågelskyddet. Det är också en viktig grej att göra.
Så får man tillgång till studier. Till hösten,
den 5-9 augusti kommer jag att hålla i en
ringmärkarkurs för ungdomar i Falsterbo. Vi
hoppas både på stort intresse och sponsring
så att det kostar i stort sett gratis för ungdomen!
– Fem snabba till Ola:

√ Kust
Ottenby

-		 Skog
-		 √ Falsterbo

√ Gryning

-		 Skymning

√ Vår

-		 Höst

√ Stjärtmes

- 		 Mindre hackspett

– Det var en Expert 8 x 40 och den höll inte
så länge och sedan hade jag en annan Expert
och därefter köpte jag en Kowa. Nu har jag
en Leica 10 x 42.

Ulrika Tollgren
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Vårens smultronställe:

Näsums bokskogar
foto: Ulrika Tollgren

Håll nu hårt i skådarkepsen för här tänker jag avslöja en av Bromölla kommuns bäst bevarade hemligheter, nämligen naturreservatet Näsums Bokskogar
på Ryssberget.

Döda träd som får stå kvar är omtyckta av hackspettar, som det finns gott om i området.

Det finns 4 naturreservat i Bromölla kommun, Ljungryda/Östafors som redan presenterats i ett tidigare Spovennummer, de
små områdena Pestbacken vid Gualöv och
Djupadal som gränsar till Blekinge och
så det största av dem, nämligen “Näsums
bokskogar”.
Till reservatets enda parkering hittar du
om du kör in vid företaget Ytab, andra
vägen till vänster, vid Y-korsningen följer
du den minsta vägen till höger tills du ser

en P-skylt som pekar in på en liten väg åt
höger. Där hittar du både parkeringsplats,
karta över vandringsstigar och en presentation av området och dess värden. Områdets värden överstiger vida kostnaden av
att sätta upp en skylt vid Olofströmsvägen
(väg 116) så att även de icke invigda hittar
hit!
Näsums bokskogar har tre rundslingor som
binds ihop av Skåneleden som passerar genom reservatet i nord-sydlig riktning. Den
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foto: Ulrika Tollgren

Näsums bokskogar är ett gammalt kulturlandskap med många spår av forna tider i form av
stengärdsgårdar mellan betesmarker.

sydligaste slingan utgår från denna parkeringsplats och är 2,6 km lång. Detta besök
gjordes i månadsskiftet januari/februari
och de bergfinkar som kunnat kalasa hela
vintern på fjolårets bokollon drog över mig
i enorma flockar redan vid parkeringsplatsen. Jag beräknade deras antal till minst 22
000. Hade bergfink över mig och runt mig
under större delen av promenaden, men
då jag inte kunde veta om det var samma
flock som flög runt fick jag nöja mig med
att njuta av skådespelet.
Första delen av rundan går genom ”vitsippsbokskog”. Här finns stora, mindre och
döda bokar i den del som på länsstyrelsens
beskrivning betecknas som hedbokskogen.
Historiskt har skogen på Ryssberget varit
gemensam mark i byarna och det var först
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på 1800-talet som marken delades upp
mellan gårdarna. På äldre träd kan man
fortfarande hitta spår av att skogen använts
som betesmark, vilket ibland även gett
upphov till flerstammighet. Numera lever
skogen sitt eget liv vilket inneburit att här
finns gott om död ved och hackspettshåliga
stammar. Skogen har fått en nytt betande
djur som strövar fritt, mufflonfår.
Efter ca 250 m delar stigen upp sig och jag
valde att gå rundan motsols vilket ledde
mig direkt upp till en utsiktspunkt där berget går i dagen och växtligheten övergått
i enebuskar. Här både hördes och sågs en
ormvråk tillsammans med 2 korpar som
snurrade runt ett tag mot den blå himlen.
Fortsatte rundan genom den trolskt vackra
och mossiga skogen. Här finns olikåldriga

Den här delen av stigen gick parallellt men
ett fornminne, en hålväg som stenbelagts
och som använts i århundraden när man
skulle färdas över berget. Här leder också
stigen in i fuktigare partier med sumpalskog och kärr. Vid kärrets kant låg den
största rotvälta jag någonsin sett, den hade
sitt ursprung i 3 granar som fallit tillsammans. Bergfinkarna som drog runt fick här
sällskap av en flock med grönsiskor. Ytterligare en bäck att ta sig över och så var

foto: Ulrika Tollgren

träd men även mer än bara “böcker”, exempelvis ek, tall, hassel och björk. Efter
att lyckats kliva över bäcken som svämmat över efter de senaste veckornas ihållande regn går rundan ihop med Skåneleden. Överallt hördes och sågs mesar och
kungsfåglar. Aktiviteten sjöd i det milda
januarivädret och det kändes snarare som
en aprildag. Jag fick en känsla av att här
ville jag bara fortsätta längs Skåneleden,
med då januaridagen snart skulle skymma,
blev det till att traska vidare på den del av
rundan som leder tillbaka mot parkeringen.

Det finns många vandringsleder i området.

jag nästan tillbaka vid parkeringen igen.
Men jag kommer tillbaka och då tänker
jag vandra på stigarna längs Skåneleden
de 8 kilometrarna till Östafors!

Googlemaps:
Parkeringsplats vid reservartet.
https://tinyurl.com/nasbokpark

Vinter: De senaste vintrarna har stora flockar
av bergfinkar födosökt i bokskogarna på Ryssberget och i deras spår, sparvhökar.

Lokal: Bokskog.

Bekvämligheter: Saknas

Med kollektivtrafik: Buss 561 mellan Bromölla och Näsum hållplats Amadeus Backe.
Timmestrafik på helgerna och tätare på vardagarna.

Tillgänglighet: Ganska lättgånget men omöjligt med rullstol.

Häckfåglar
Vår/sommar: Rapporterna är få men inventeringar visar på kattuggla, mindre hackspett,
spillkråka, skogssnäppa, morkulla och grönsångare.

Webplats: Näsums bokskogar har en egen
sida hos Länstyrelsen i Skåne.
https://tinyurl.com/nasumsbok

Ulrika Tollgren
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Årets inventeringsarter:

Trana,
småtärna, backsvala och berguv
Av Nils Waldemarsson
foto: Jan Linder

Under 2020 inventeras antingen på nationell nivå eller regional nivå bl a följande
arter: Trana, småtärna, backsvala och berguv.

Trana
Under 2020 önskar SkOF genomföra en
landskapstäckande uppdatering av det
häckande beståndet av trana. Vid den
skånska atlasinventeringen 2003-2009
fastställdes en remarkabel ökning av
häckande tranor och beståndet bedömdes
till omkring 400 par. SkOF tror bestämt att
tranan har ökat ytterligare sedan dess. Den
förmodade ökningen har kanske främst
ägt rum i slättbygderna då den skogsdominerande delen av Skåne var väl besatt
av häckande tranor redan för 12 år sedan.
Tranan är relativt lättinventerad och flera
av de skånska paren dyker numera regelbundet upp redan i slutet av februari en
mild vinter/tidig vår. Den huvudsakliga
inventeringsperioden är 15 mars - 30 juni
där eftersök av par och ensamma tranor
tidigt på säsongen är att föredra. Men vi
önskar även rapporter från perioden 1 juli
- 31 augusti då par med ungar är särskilt
intressanta. Samtliga observationer av
individer/par som kan misstänkas göra
häckningsförsök bör rapporteras.
Boplatsen kan ligga i nästan vilken våtmark som helst, men helst där tranorna
hittar skydd av vegetationen och får vara
någorlunda ifred. Som många vet är häckande tranor typiskt brunfärgade på ryggen
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Trana med en unge.

under ruvningen. När äggen ruvas kan
man ofta se tranan i paret som tar en paus
från ruvningen spankulera omkring på en
åkermark. När ungarna har lämnat äggen
tar de snabbt till benen och familjer kan då
ses relativt långt från boplatsen. Tranor är
också ljudliga och basunerar ofta ut sina
karaktäristiska läten över nejden. Sådana
”revirmarkeringar” kan också rapporteras
om de åtminstone ungefärligen kan härledas till en viss plats.
Det är även önskvärt att lokaler eller områden som har besökts utan kontakt med
häckande tranor också rapporteras som
inventerade. I slutändan underlättar detta
sammanställningen och ett mer rättvisande resultat kan uppnås. Rapportera i första

foto: Linda Niklasson

hand till Artportalen. Men om du inte använder denna rapportera dina iakttagelser
till Evert Valfridsson, evertvalfridsson4@
gmail.com.

Småtärna
Arten kommer att inventeras i Skåne under 2020. Utöver faktiskt häckande antal
par är det angeläget att följa upp häckningsframgången för att få en uppfattning
om det finns behov av att stötta de skånska småtärnorna framöver. Vi vill också
ha rapporter från tidigare men nu tomma
häckningsplatser. Vi uppmanar till att
lägga in alla observationer av säkra eller
misstänkta häckningar på Artportalen.
Glöm inte att negativa uppgifter från tidigare kända häckningslokaler är värdefulla.
Om du inte använder Artportalen rapportera till Nils Waldemarsson via e-post:
nils.waldemarsson@tele2.se

Backsvala
Backsvalan inventerades i Skåne 2017 och
vi fick då ett resultat på drygt 4000 häckande par. Riksföreningen BirdLife Sverige
har nu utropat backsvalan som riksinventeringsart under 2020-21. Vi kommer inte
att organisera någon ny inventering 2020
men uppmanar som vanligt att rapportera
alla kolonier på Artportalen under både
2020 och 2021. Viktiga uppgifter är antalet hål (ideal tid för räkning är efter 1 juni),
uppskattat antal fåglar i/vid kolonin samt
beskrivning av platsen. Även namn på
markägare/företag bör anges i förekommande fall. Om du inte använder Artportalen rapportera till Linda Niklasson via
e-post: linda.niklasson@yahoo.com

Bobyggande backsvalor.

Berguv
Under 2020 fortsätter BirdLife Sveriges
riksinventering av berguv, som här organiseras av Projekt Berguv Skåne. Vi
önskar att så många som möjligt lyssnar i skymningen, särskilt i februari
och mars men även senare på våren, vid
bergtäkter, grustag eller naturliga branter efter ropande berguvar. Även skogar
utan branter kan vara lämpliga för berguvar. Vi misstänker att det kan finnas flera ännu oupptäckta par. Hjälp oss att hitta dom! Rapportera via Artportalen eller
direkt till Thomas Lindblad via e-post:
thomaslindblad6@gmail.com eller via
mobil 0733-12 06 14. Även negativa uppgifter från bergtäkter, grustag eller naturliga branter är mycket värdefulla.

Nils Waldemarsson
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Medlemsantal och medlemsavgift
Under 2019 var antalet medlemmar 623,
en minskning med 2 medlemmar från föregående år (se diagram).
Av medlemmarna var 459 fullbetalande,
23 ej betalande (utbytesprenumerationer),
5 ungdom, 10 ungdom/familjemedlemmar,
och resterande 126 var familjemedlemmar.
Årsavgiften 2019 var 125 kr för fullbetalande, 25 kr för ungdomar och 25 kr för
familjemedlemmar.
Sammanträden, möten och studieverksamhet.
Efter årsmötet 28/2 2019 berättade Staffan
Åkeby med stor inlevelse om Storkprojektet.
Styrelsen har haft sammanträde vid sex
tillfällen under verksamhetsåret (17/3, 2/6,
18/8, 20/10, 15/12 och 9/2 2020).
Under våren och hösten 2019 fortsatte
våra framgångsrika studiecirklar genom
den numera traditionella fågelcirkeln ledd
av Evert Valfridsson. Häri har ingått tillverkning av mes- och starholkar som utan
kostnad ställts till kursdeltagare och andra
klubbmedlemmars förfogande.
Medlemsutvecklingen 1979 - 2019

Grupperna har haft ett trettiotal egna innemöten och exkursioner utöver klubbens ordinarie programverksamhet.
”Fågel-quiz med Greger” 5/2 har varit ett
utmärkt tillfälle att förkovra sig i fältbestämningens konst.
Under rubriken ”Följ med till fåglar i Colorado” 28/11 tog Greger och Patrik Österblad med oss på en häftig resa i USA.
Vi har i samarbete med naturum utannonserat ett flertal arrangemang som berör
fåglar bl a: ”Hönshjärna, magnetkompass
och delat föräldraskap” med Magnus Ullman 16/11 och vidare ”Den historiska
landskapsförändringen” 20/11 med Urban Emanuelsson i samarbete med Naturskyddsföreningen och Vattenrikets vänner.
Dessutom har vi deltagit i naturums programråd.
Exkursioner
På klubbexkursionerna träffas medlemmarna och lär känna varandra under fältmässiga förhållanden.
Man bekantar sig med olika fågellokaler,
hemtraktens såväl som mera avlägsna resmål, och övar upp sina fältkunskaper under
erfaren ledning.
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Samverkan om programpunkter har skett
med såväl Studiefrämjandet som Naturskyddsföreningen och naturum.
Ett särskilt inslag även denna vår har varit
det projekt med tranvärdar vid Pulken som
naturum tillsammans med de ideella organisationerna bedrivit för att informera den
besökande allmänheten. Här har klubbens
medlemmar burit en betydande del av det
praktiska arbetet.
Under året har 26 exkursioner genomförts,
förutom Linnérundorna som inte räknats in
i denna statistik. Av dessa exkursioner har
3 gått till områden utanför KristianstadBromölla. Det var till Taglamyren i Kronobergs län, Skånska västkusten och Vadehavet på Jylland. Totalt har aktiviteterna
lockat drygt 700 deltagare, i särklass flest
drog örndagen i januari som besöktes av ca
325 personer. För den som deltagit i alla
exkursioner fanns chansen att summera
182 olika fågelarter.
Fågelklubbens medlemmar guidar också
tillresta skådargrupper från andra delar
av landet liksom studiecirklar från andra
studieorganisationer. Vidare har guidning
av Naturskyddsföreningen, besökare till
Biosfärkontoret m fl genomförts.
Linnérundan
Vid 2019 års utgång har fler än 330 Linnérundor genomförts under en 15-årsperiod av Evert Valfridsson! Under året
genomfördes hela 46 rundor under olika
årstider med sammanlagt ca 300 deltagare.
De som varit med på samtliga har kunnat
se 152 arter, varav alla 7 simandsarterna,
22 vadararter och 70-talet tättingar.
Inventeringar, räkningar m.m.
Fågelklubben genomför årligen ett antal
inventeringar och räkningar i egen regi. Vi
deltar självklart också i inventeringar och
övervakning som arrangerats av andra.

18 Spoven

Följande verksamheter genomfördes under
2019:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Örnräkning 5/1.
Gåsräkning i mitten av varje månad janmars och sept-dec. Därvid har särskilt
satsats på att rasbestämma sädgässen med
gott resultat.
And- och sjöfågelräkning i mitten av januari.
Inventering av fiskgjuse och storlom i Ivösjön.
Inventering av övervintrande glador.
Inventering genom boräkning på öarna
Saltholmen och Kalvaholm i skärgården.
Inventering av häckande storskarv i skärgården och Ivösjön.
Inventering av vår- och höstrastande tranor.
Inventering av randlokaler för fältpiplärka.
Inventering av turkduva under häckningstid.
Fortsatt inventering och rapportering i
projektet Sjöfågeltaxering.

Under året har en mängd fågelarter och
individer synts i vårt verksamhetsområde
som inneburit en omfattande årslista.
Under 2019 låg aktiviteterna med lokalskådning huvudsakligen i bloggen Krix+.
Antalet rapporterade arter i Artportalen
uppgick till hela 244 arter.
Fågelskydd, skrivelser, publikationer
och andra aktiviteter
Genom skrivelser, möten och personliga
kontakter har klubben under 2019 agerat i
följande frågor:
•
•
•

Varit medlemmar i Studiefrämjandet
Fortsatt som medlemmar i projekt Lom
och Örn 72, innehaft medlemskap i Tåkerns Fältstation.
Varit medlemmar i Helgeåns och Skräbeåns vattenråd.

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Varit medlemmar i stödföreningen Vattenrikets vänner.
För 31:a året i rad arrangerat Fågelskådningens dag för allmänheten på Håslövs
ängar 5/5.
Genomfört Örndagen i Tosteberga 21/1.
Tillsammans med andra ideella organisationer och Kristianstad kommun fortsatt
ett LONA-projekt kring ansvarsarter. Fågelklubben har fältpiplärka som ansvarsart.
Fortsatt fiskgjuseprojektet i Ivösjön. Under
2019 med 6 par som lyckades med häckningen och fick ut hela 15 flygga ungar.
Tillsammans med fågelstationen m fl kontrollerat det ökade antalet havsörnshäckningarna i området.
Yttrat oss angående ett ökat antal avverkningsanmälningar invid örnhäckningar till
Skogstyrelsen. Även fältbesök och kontakter med skogsägare har ingått.
Deltagit i Svensk Fågeltaxerings nationella sjöfågelinventeringen.
Genomfört vinterfågelmatning i Kristianstad tätort.
Genom vice ordförande deltagit i ett antal möten och informationer kring skogsbruksfrågor och fågelfauna.
Genomfört ett betydande antal möten med
kommunekologen i Bromölla kring olika
fågelskyddsfrågor som strandskydd vid
Ivösjön och havet, backsvalhäckningar m
m. Samarbetet har varit mycket positivt.
Genomfört ringmärkningsinformation och
utbildning för ungdomar.
Genomfört besök på fältpiplärkelokaler tillsammans med Biosfärområdet och
länsstyrelsen med inriktning på praktiska
åtgärder för arten. Åtgärderna har påbörjats under året.
Uppvaktat Vattenriket i samband med
30-årsfirandet.
Lämnat önskemål och förslag på åtgärder
kring ett antal besöksanläggningar/platser
i Kristianstad kommun.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Yttrat oss angående telemast på Näsby
fält.
Fortsatt göktyteprojektet med holkuppsättning och kontroll. 9 ungar holkmärktes i
Mosslunda.
Genomfört ett integrationsprojekt s k
NAD-projekt under Everts Linnérunder.
Sökt och erhållit treårigt lotteritillstånd.
Lottat ut fiskgjusetavlan som erhölls i gåva
av Karin Linderoth m fl priser.
Deltagit med bl a tranvärdar i vårens tranverksamhet vid Pulken. Under 2019 blev
verksamheten mycket lyckad såväl för
besökare som rastande tranor. Dessutom
uteblev skadorna på omgivande jordbruksmark.
Erhållit arv, tubkikare och handkikare, efter Göran Knutsson. Ska utlånas årsvis till
yngre medlem.
Yttrat oss ang fortsatt grustäkt i Kälkestad.
Anskaffat fler bokmärken med ekonomiskt
stöd från Studiefrämjandet och klistermärken med klubbemblem.
Beviljar medel till pungmesprojekt (Peter
Öhrström, Olof Persson och Mats Johannesson) ur Erik Schönbecks donation.
Deltagit i möte om predatorkontroll på
Strandängar i Vattenriket.
Lämnat förslag om placering av strömstareholkar till OM´s Naturtjänst som har
uppdrag av Trafikverket.
Samverkat med såväl markägare som länsstyrelsen och skogsstyrelsen kring bättre
utmärkning av fågelskyddsområdet på
Enön.
Yttrat oss i samråd kring ny bro på E 22
över Helgeå.
Biträtt SkOF med yttrande till Birdlife
Sveriges rekommendationer angående användning av biobränsle.
Lämnat stöd till örnmatningen vid kusten.
Fortsatt att sälja Linda Niklassons m fl populära vykort.
Deltagit i möte med Biosfärsområdet angående organisationen av tranverksamheten 2019.
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•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Deltagit i skånskt fågelskyddsmöte 9/11.
Sökt och erhållit medel, 10 000 kr, ur
Landshövdingefonderna avsett för information vid kommande arrangemang.
Sammanställt och skickat årlig rapport
över tillståndet hos fågelfaunan i skärgården.
Deltagit i konferens Biosfär 2019.
Deltagit i Vattenrikets trangrupp och genomfört regelbundna tranräkningar vid
Pulken under den period då tranorna rastar
i vårt område.
Deltagit i möten med Samrådsgruppen för
biosfärsområde Kristianstads Vattenrike.
Deltagit i möte med lokalklubbsordföranden i Hässleholm 24/10.
Deltagit i Ivösjökommitténs möten.
Fortsatt att presentera klubbens verksamhet på hemsidan under den kända adressen
www.spoven.com med Patrick Tollgren
Lazarov som webbmaster.
Fågelklubben har fortsatt funnits med på
Facebook. Verksamheten där utvecklas.
Samarbetat med SkOF och SkNF i Storkprojektet och varit faddrar för två storkpar.
Sammanställt årsrapporten för 2018 och
därvid genomfört ett samordningsmöte
med rapportkommittén.
Deltagit i arbetet kring gåsförvaltningen.

Den utåtriktade verksamheten för såväl
medlemmar som allmänheten har under
året varit intensiv. Årets tranverksamhet
kan utan överord beskrivas som både intensiv och lyckad.
Den minskade naturvårdsbudgeten under
året har påverkat såväl den offentliga som
ideella verksamheten. Således har t ex stora delar av tillsynsverksamheten för skärgården påverkats negativt.
Den tilltagande avverkningen av bl a kusttallskog har också varit ett besvärande inslag för den biologiska mångfalden under
året.
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Fågelklubbens årliga pris
Styrelsen har beslutat tilldela fågelklubbens årliga pris till Christer Ahlquist för
mångårigt arbete inom klubben och uthållig fågelmatning i Kristianstad tätort.
För styrelsen i Nordöstra Skånes Fågelklubb
Nils Waldemarsson ordförande
Nedre Helgeåns fågelstation 2019
Under året har fågelstationen drivit eller
deltagit i följande projekt:
•

Inventering, ringmärkning och uppföljning av kustlevande tärnor. Under
pågående arbete med de kentska tärnorna påträffades minst 7 par svarthuvade måsar som påbörjade häckning i
skydd av skrattmås- och tärnkolonierna. Flera par misslyckades eller avbröt
häckningen av okänd anledning och
endast 3 ungar från 2 par ringmärktes och fick avläsningsbara färgringar
på benen. Alla paren häckade i Blekinge men återetablerar sig tärnorna i
Landöskärgården följer kanske de rara
måsarna efter…

•

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

•

Inventerat och kontrollerat häckningsresultatet för områdets häckande örnar. Under 2019 noterades minst 7 par
havsörn och 4 par kungsörn i permanenta revir. För havsörnarnas del blev

det 7 lyckade häckningar med 10 flygga ungar. För kungsörnarnas del blev
det ett riktigt dåligt häckningsår och
endast ett av våra par lyckades och fick
ut 2 ungar, Skånes enda.
•

•

•

Stationen hjälper projekt berguv med
ringmärkning av frihäckande boungar och avelsparens ungar som sedan
släppts fria.
Samarbetat med flyttfågelforskare vid
Lunds universitet/Högskolan i Kristianstad när det gäller applicering av
ljusloggar på tärnor (svart-, fisk-, silver-, små- och kentsk tärna). Även i år
användes en aktivitetslogger som kan
ge detaljerade data över fåglarnas aktivitet över dygnet.
Projekt Svarttärna fortsatte under året
med inventering och uppföljning av
häckningsresultat. I vattenriket häckade 10 par på Håslövs ängar. Årets resultat blev endast 2 flygga ungar.

Ringmärkning
Under 2019 ringmärktes 1043 fåglar av
19 olika arter. Det är den 4:e högsta märksumman sedan 90-talet då vi slutade märka
flyttfåglar med slöjnät i Hammarsjön.
Totalt märktes under året 506 boungar i
holkar vilket är mindre än en tredjedel av
fjolårets holkungar. Vanligast var svartvit
flugsnappare (298), talgoxe (88) och blåmes (74).
Inom ramen för flyttfågelstudier vid Lunds
universitet ringmärktes nattskärror (6) med
satellitsändare eller ljusloggar.
Ringmärkning av tärnor, och arbete med
ljusloggar på en del, gav följande märkresultat:
Kentsk tärna (457), silvertärna (21), svarttärna (19), fisktärna (7) och småtärna (4).

Under märkningen av kentsk tärna kunde
även tre ungar av svarthuvad mås märkas.
Tack vare färgmärkning av ungarna har vi
nu fina möjligheter att följa utvecklingen
av den svenska populationen av denna exklusiva häckart (se under kontroller och
återfynd).
Tio berguvsungar märktes. Samtliga var
uppfödda inom projekt berguv som sedan
släppte årets ungar fria på lämpliga häcklokaler.
1 par svarthakad buskskvätta genomförde
även 2019 en häckning och 2 ungar kunde
ringmärkas.
Kontroller o återfynd
Totalt inkom 28 kontroller och återfynd,
vilket är något fler än tidigare år.
Ringmärkningen av de kentska tärnorna
fortsätter att generera många återfynd och
kontroller (21 st) och i år inkom hela tretton utländska.
Två fåglar som märktes som boungar i Danmark (Blåvandshuk och
Fredrikshamn) kontrollerades som häckfåglar på Falkaholmen utanför Sölvesborg
13 och 5 år gamla.
Afrikafynd tillhör ovanligheterna så
därför var det extra roligt att en av ungarna från Norrören 2018 kontrollerades
i februari i Guinea Bissau på Afrikas
nordvästkust.
Flera återfynd/kontroller fortsätter visa
att kentska tärnor är rörliga både med
ungarna direkt efter häckning (2 årsungar
kontrollerades i Polen, Gdansk, i början av juli knappt en månad efter att de
märkts. En vuxen och en unge kontrollerades 14 juli i Tyskland nära Rügen) och
att de byter koloni (en 3-åring kontrollerades i koloni nära Vadehavet i Tyskland).
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foto: Greger Flykt

De svarthuvade måsarna fortsätter att
generera roliga återfynd.
En av ungarna från 2016 som de två senaste vintrarna övervintrat i England kom
tillbaka för att häcka 2019. Detta är den
första dokumenterade svenskfödda svarthuvade mås som återkommit till Sverige
för att häcka.
En annan av ungarna från 2016 lästes av
i Bretagne, Frankrike i mitten av februari
2019.

Kentsk tärna

En av ungarna från 2017 (AYAN) lästes
av inte mindre än 6 gånger under 2019.
Först en avläsning från Spanien, nära Gibraltar, sedan flög den upp till Belgien där
den lästes av på två olika lokaler under
april. Det blev ingen häckning och fågeln
var tillbaka i Spanien, nära Cadiz, hela
juli. Sista avläsningen gjordes i Portugal i
slutet av november.

flyttningen söderut 2000 som adult, och
som nu kontrollerades häckande på Falkaholmen minst 19 år gammal.

De adulta fåglarna som kommer till våra
kolonier för att häcka är ibland också
märkta. Bland årets häckande fåglar
kunde två färgmärkta fåglar avläsas, en
dansk fågel (född 2014) och en tysk fågel
(född 2010).

En hel del fåglar kontrolleras på rastplatser under augusti. En 11-åring kontrollerades i Polen i början av aug och hela 6
årsungar kontrollerades i Danmark på Jyllands västkust under aug. Årets äldsta var
en fågel som märktes i Falsterbo under

En av ”våra” kungsörnar, märkt som
bounge 2010, kontrollerades för andra
gången på sin häckplats på annan plats i
Skåne. Örnen kunde avläsas med hjälp av
att en bokamera tog bilder på fågeln så att
ringen gick att läsa.
En rolig kontroll av en nattskärra gjordes
på Maltesholm under sommaren. Årsungen märktes i mitten av september i
Tjeckien på sin första flyttning söderut
och kontrollerades alltså på häckplats året
efter.
Årets mest makabra återfynd var väl den
16-åriga storskarv, märkt på Lägerholmen,
som hittades död i Belgien i slutet av november 2019. Skarven hade kvävts av en
32 cm lång mört som fastnat i halsen…
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Nedre Helgeåns fågelstation
Greger & Göran Flyckt och Patrik Olofsson
Tidsskriften SPOVEN
SPOVEN ges ut av Nordöstra Skånes Fågelklubb. Tidskriften är ett av klubbens
redskap för att kommunicera med sina
medlemmar. Under året har SPOVEN
kommit ut med 4 nummer, sammanlagt
200 sidor. Alla fullbetalande medlemmar
och ungdomsmedlemmar får tidskriften
utan extra kostnad. Tidskriften från nr
1-2012 finns i sin helhet på fågelklubbens
hemsida och publiceras 2 månader efter
den kommit ut till medlemmarna.

foto: Gonzalo Elias

Sociala medier
Vi har en föreningssida och en gruppsida
på Facebook. Föreningssidan är mer formell och här publicerar vi nyheter och program med fågelklubben som avsändare.
Gruppsidan är mer informell och alla publiceringar sker av enskilda personer. Här
publiceras förutom nyheter och program
även obsar, tips och andra saker.

Svarthuvade måsar i Portugal nov 2019. 4:e
från vänster är ”vår” fågel med koden AYAN.

Redaktionen har haft ett planeringsmöte
inför varje nummer och består av följande
personer: Patrick Tollgren Lazarov (sammankallande), Jan Linder (ansvarig utgivare SPOVEN), Ulrika Tollgren (ansvarig
utgivare hemsidan), Emil Andersson, Lars
Göte Nilsson, Sven Birkedal (bildredaktör), Nils Waldemarsson (representant för
styrelsen).
Hemsidan www.spoven.com
Vår hemsida administreras och uppdateras
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Örndagen 19 januari
Av Nils Waldemarsson

foto: Jenny Eliasson

Den 17:e upplagan av örndagen genomfördes under utmärkta omständigheter.
Havsörnar vid såväl maten som förbiflygande gav besökarna möjligheter till
goda observationer i bra väder.

Havsörnarna visade upp sig fint.

”Vi hade i alla fall tur med vädret”, ett uttryck som kan användas om denna dag då
vädret mer påminde om en marsdag än det
som almanackan påstod. Men vi hade inte
bara tur med vädret.
Efter en ganska tveksam start lossnade
det, örnarna är denna vinter inte särskilt
morgonpigga. Det var samma erfarenhet
som Anders Jarnemo haft från observationskojan så här långt under matningssäsongen. Men framåt förmiddagen började
havsörnarna närma sig maten efter att kråkor och trutar i vanlig ordning säkrat matningsplatsen genom sin närvaro.
Närvaron av besökare ökade också efterhand, inte minst efter solen kommit fram
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och det blivit riktigt njutbart i vårvädret.
Cirka 250 besökare räknades in och grillad
korv och kaffe som byalaget och hamnföreningen i Tosteberga serverade gick
åt. Christer Neideman och undertecknad
kallade till samling vid tre tillfällen för en
allmän information om örnläget i landet
och i synnerhet hos oss. Besökarna tog
också del av såväl möjligheten att studera
örnarna med tubkikare som att bli ytterligare informerade av enskilda medlemmar
i klubben.
Antalet havsörnar är något knepigt att
ange eftersom de var tämligen rörliga.
Men bedömningen är mellan 10 och 15
olika individer. Eftersom det knappast rått
någon vinter så här långt så var örnarna

foto: Linda Niklasson

Besökarna fick njuta av både solen och havsörnar.
foto: Linda Niklasson

spridda över hela vårt område. De stora
gåsflockarna drar till sig örnarna och några
personer på väg ner mot hamnen noterade
5 stycken kring en slagen gås. Utöver stora rovfåglar bjöd dagen även på storspov
och tofsvipa. Förmodligen övervintrare
då dessa numera i låga antal är djärva nog
att söka övervintra hos oss. Oftast numera
med framgång.
Vi tackar alla besökare och funktionärer
som bidrog till att den 17:e upplagan av
örndagen blev en lyckad tillställning. Jag
tror att många besökare fick goda upplevelser av örnarna och stärktes i insikten
om värdet av att skydda dessa.
Josefin från fågelklubben visar Valle hur man
tittar i en tubkikare.

Nils Waldemarsson
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Linnérundan nu igång under 15 år!
av Evert Valfridsson

foto: Patrick Tollgren Lazarov

Det, som en gång hade en ganska trevande start i september 2004, har nu satt sig
ordentligt. Så bra att vi fortfarande återkommande fågelskådar längs Linnérundan i Kristianstads Vattenrike – och nu faktiskt genomfört mer än 330 turer!
Under 2019 kunde vi därför också notera ett 15-årsjubileum. Vi har alltså varit
igång under halva den tid, som Kristianstads Vattenrike varit ett faktum! Totalt
avverkades 46 ”rundor” med sammanlagt ca 300 deltagare.

Linnérundan nr 100 skedde 9:e december 2012, på den tiden vintrar fortfarande var vintrar.

Den stora ledstjärnan för den här aktiviteten är naturligtvis att följa årstidernas
växlingar under året – och det har vi förvisso upplevt! Totalt har vi lyckats se ca
152 fågelarter från parkeringen vid naturum Vattenriket, över Härlövs ängar, förbi
Härlövsdeponin, förbi Härlövsborgstornet
och de gamla lertagsdammarna här – längs
skyddsvallen vid Härlövs nya våtmark,
förbi Lillö kungsgård och borgruinen på
Blackan, ut över Isternäset till plattformen
och sedan gångstigen/spångsystemet till
Kanalhuset – för avslutning förbi badhuset och nya naturumbron tillbaka till na26 Spoven

turum. I maj kunde också den efterlängtade och trafiksäkerhetshöjande gång- och
cykelbron över Härlövsängaleden också
invigas.
Det varierade vattenstånder har självfallet påverkat utfallet av observerade fåglar.
Vid goda förutsättningar har vi bl.a. lyckats se sex gåsarter, alla sju simandarterna
och vid ett tillfälle i mitten av oktober hade
vi det något udda fyndet: rastande sjöorre.
Inte helt självklara arter som rapphöna,
smådopping, gråhakedopping och skäggdopping finns också på årslistan.

foto: Evert Valfridsson

Vintern 2019/2020 har varit den varmaste i mannaminne och vattennivåerna längs Linnérundan
är nu mycket höga.

Havsörnar i olika åldrar har vi också kunnat njuta av liksom övervintrande pilgrimsfalk. 1 k rörhöna sågs på sensommaren i
en av dammarna vid Härlövsborgstornet
där det även vid flera tillfällen sågs kungsfiskare – och t.o.m. tre individer samtidigt
några gånger. 22 vadararter har vi kryssat
– bl.a. rödspovar, mo- och myrsnäppor och tre dvärgbeckasiner skådades Mårtensafton från plattformen på Isternäset!
Minde hackspett – kanske t.o.m. häckande
– har noterats vid Härlövsborgstornet. Ägretthäger har glatt oss några gånger.

Ca 70-talet tättingar finns på årslistan –
bl.a. häckande buskskvätta vid Härlövs
nya våtmark – samt pungmes, varfågel,
skärpiplärka och svart rödstjärt . Den under senare år inte helt självklara svartvita
flugsnapparen kom med tack vare en något
vimmelkantig hona, som tog igen sig efter
en liten sammanstötning med ett fönster
på naturum! Stora flockar av steglitser har
vi kunnat följa under sensommar och tidig
höst, när de födosökt bland kardväddarna
vid Härlövsdeponin

Evert Valfridsson
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Rapport: Inventering av röda glador 2019
Text: Evert Valfridsson

foto: Patrick Tollgren Lazarov

I december 2009 genomförde klubben den första inventeringen av övervintrande
röda glador inom vårt område. Då noterade vi 173 individer – 2017 nåddes den
hittills högsta siffran: 306 fåglar. 2018 sjönk antalet till 157 för att i december
2019 åter stiga till näst högsta noteringen hittills: 255 inräknade glador!

Röd glada med ruggande handpennor.

Liksom tidigare år har vi första helgen i
december besökt de hittills kända övernattningsplatser, som gladorna använder
sig av under hösten/vintern i Kristianstads
och Bromöllas kommuner. Våra siffror kan
tveklöst ses som minimisiffror. Säkerligen
har fåglarna alternativa övernattningsställen, som vi inte känner till. Har du något
tips om någon ”vit fläck” i sammanhanget
så hör av dig till undertecknad..
Vid nästan samtliga inventeringstillfällen
har området i Tr. Ljungby/Vanneberga/Ö.
Ljungby hyst flest övernattande fåglar.
Inget undantag i år – eller sammanlagt 84
fåglar.
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Näst största flocken sågs kring Oppmanna/
Arkelstorp där 39 fåglar cirklade runt och
letade nattkvist. Men lika många fåglar
kunde också räknas in kring Venestad
En flock på ca 25 fåglar uppehöll sig söder
om Egeside, när vi räknade i år. Då också
tillsammans med en brun glada, som bl.a.
de senaste vintrarna lockats dit av utlagt
slaktavfall. .
Kring Ugerup sågs som mest 16 glador
och på Linderödsåsens sluttning söder och
väster om Degeberga noterades 19 fåglar.
Tillsammans med lite spridda förekomster
hamnade vi alltså på hela 255 röda glador,

som valt att övervintra inom fågelklubbens verksamhetsområde.
Naturligtvis påverkas fåglarna att stanna
kvar i landet över vintern av den milda
väderlek, som råder.
Sedan 2017 genomförs också en total inventering av övervintrande röda glador i
vårt land – där vårt upplägg används. Detta har sitt ursprung i en schweizisk begäran

till Skånes Ornitologiska Förening om
hjälp med att räkna glador på nattplats i
Europa.
Inventeringen från detta första år samt
2018 pekar mot att det övervintrar över
2.000 röda glador i vårt land ( d.v.s. huvudsakligen Skåne!)
Tack alla som ställde upp!

Antal röda glador i övernattningsträd 2009 - 2019

Noterbart:
Under sträckräkning vid Nabben, Falsterbo,
aug – nov 2019 noterades 2 740 röda glador. Motsvarande siffra för 2018 var 4 147 - år
2017 noterades 4 574 röda glador, som lämnade landet, 3 255 individer under samma period 2016 och 3 811 under 2015.
Dessutom anges att andelen ungfåglar uppgick till 58 %, som innebär en successiv minskning från 80 % i slutet av 1980-talet. Detta kan
bero på att ungproduktionen sjunkit något efterhand som tätheterna i Skåne ökat, noteras
det bl.a. i ”Fåglar i Skåne 2018”.

I sammanställningen ”Fågelåret 2018” från
Birdlife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) konstateras att vi nu lär ha fler än 4 000
häckande par i vårt land.
Den absoluta huvuddelen finns fortfarande
i Skåne men större bestånd finns nu också i
Blekinge, Halland, Småland, Öland, Gotland
och Västergötland. Utanför Skåne anges att
beståndet av rödglador uppgår till sammanlagt
ca 500 par.

Evert Valfridsson
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Artpresentation:

Bergfinken
Av Ulrika Tollgren
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Bergfink (hane). Huvudet börjar sakta få sin
häckningsdräkt som är helt svart.
foto: Linda Niklasson

Där vi har bofinkar har Norrland bergfinkar men dessa skiljer ut sig med sitt ilsket
orangea bröst, avsaknaden av vingband
och sitt kväkande läte. Den vita övergumpen brukar också vara väl synlig när den
flyger upp. Vår och höst brukar de flesta
passera förbi oss men både vintern 18/19
och 19/20 har stora flockar rapporterats.
Det beror på den stora tillgången till föda
som dessutom inte gömts under något snötäcke. Den goda tillgången på bokollon är
alltså orsaken till att dessa bergfinkar valt
att stanna kvar i stället för att dra över Östersjön och ner till Polens eller Tysklands
bokskogar.
Ordet bergfink är en direkt översättning
från latin och den har även kallats norrkvint och luleåsiska. På sommarhalvåret
utgörs födan i huvudsak av insektslarver
men till hösten skiftar den diet till bär och
frön. Den svenska populationen beräknas till mellan 50 000 - 200 000 individer
och den verka variera stort i antal mellan
åren. Men frågan är om alla har svenskt
ursprung när de uppträder i den mängder
som de gjort de två senaste vintrarna?
Bergfinken har en lite annorlunda strategi
vad gäller fjäderdräkten som kallas brämfällning. Den ruggar alltså inte fram sin
praktdräkt på våren utan den slits fram. Ju
mer sliten vinterdräkten blir ju pråligare
blir de och i februari/mars har hannen oftast hunnit få sin mörka luva på plats.

foto: Patrick Tollgren Lazarov

I vårt område har de rapporterats i 100 000-tal och flockar på flera miljoner har
setts dra runt i både Skåne och Blekinge. Men var kommer de ifrån och varför
dessa antal?

Närbild på en flock med bergfinkar. Det är relativt vanligt att bofink återfinns i flockarna.

Ulrika Tollgren

Örnräkning 4 januari 2020
av Nils Waldemarsson

foto: Anders Jarnemo

Örnräkningen genomfördes under goda förutsättningar för örnarna. Uppehållsväder men kraftig vind. Lite tuffare kanske för de som räknade. Cirka 75 havsörnar räknades in. Detta är ett högt antal som endast överträffas av 2015 års antal.

Att vara kråka och retas med en havsörn är inte helt riskfritt.

God sikt men stark västlig vind rådde under årets örnräkning. Dessbättre upphörde
det regnblandade snöfallet innan gryningen som är starttidpunkt för räkningen.
Men i övrigt hade det knappast förekommit något som påminner om vinter under december och starten på det nya året.
Detta ger öppet vatten i alla sjöarna och
mängder med gäss som inte är en oväsentlig födoresurs för örnarna. Örnmatningen
ute vid kusten hade som vanligt startats
upp dagarna före jul. Här noterades t ex på
nyårsafton 10 örnar samtidigt vid maten.

Även i de södra delarna av Kristianstad
kommun förkommer matning. Men denna
dag fanns förmodligen ingen servering då
endast 3 havsörnar sågs här.
Som vanligt var räkningen indelad i cirka
25 olika områden. Dessa bevakades från
gryningen fram till kl tolv. Örnarnas ålder,
där så är möjligt, flygriktningar och klockslag noterades. Som vanligt satt Anders
Jarnemo i kojan vid matningsplatsen. Denna hade enligt rutin försetts med tre bördor
med örnmat, dvs strupar och lungor.
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Åldersfödelning av örnar vid matningen:
Ålder

Omärkta ( > )

Märkta

Omärkta + märkta

1 vinter

5

3

5

2 vinter

1

4

3 vinter

1

1

Adult

1

Totalt

8

1
3

11

Även i och vid Hammarsjön fanns fler örnar än 2019. Något kadaver på Hornasidan
intresserade ett antal örnar under fm. Söder
och sydväst om sjön fanns däremot något
färre örnar än förgående år. Vid Isternäset
och Araslövssjön var antalet i paritet med
2019. Vid övriga inlandssjöar sågs något
färre örnar än vanligt. Odersbergaområdet
påverkades som vanligt denna dag av jakt,
varför antalet havsörnar är lägre än vad
som är normalt för området.
Observationerna vid matningen vid kusten är viktiga. Tabellen ovan redovisar de
observationer där Anders under fm kunde
identifiera enskilda individer.
Åldersfördelningen visar som vanligt på
en klar majoritet av yngre fåglar. Däremot
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foto: Ulrika Tollgren

Havsörn
Från och med kl 0900 börjar örnarna på
allvar besöka maten ute vid kusten och lite
senare på fm sågs minst 15 örnar samtidigt
vid utfodringen och på omgivande skär.
Samtidigt fanns ett stort antal havsörnar i
andra delar av området vilket gör att totalantalet i kustområdet, inklusive Trolle
Ljungby mosse, uppgår till hela 28 individer. Detta är 5 fler än under motsvarande
räkning 2019.
Rastande havsörnar i Tosteberga

är tendensen över tid att antalet örnar ringmärkta i Sverige minskar. Detta beror på
att man inte hinner med att märka i alla
havsörnbo och dessutom hittas inte alla
revir idag.
Genom bevakningen så har vi kunnat få
en god uppfattning om hur örnarna förflyttade sig eller uppehöll sig och därmed
undvika dubbelräkning. Därför kan nedanstående sammanställning ses som ett
tämligen tillförlitligt minimiantal. Antalet
observerade havsörnar understiger 2015
års rekordantal, som var c:a 80 havsörnar,
men är några fler än under 2019. Då sågs
69 till 74 örnar i området.

Antalet havsörnar i Kristianstad och Bromölla kommun 2020-01-04:
Lokal

Antal

Adult

Yngre/ob.ålder

Kusten, ink Tr.Ljungby mosse

28

4

24

Ivösjön

3

0

3

Oppmannasjön/Råbelövsjön

6

2

4

Odersberga/Gummastorpasjön

5

2

3

Araslövssjön/Isternäset

6-7

2

4-5

Hammarsjön

12-13

4-5

8

Söder om Hammarsjön

13-14

3-4

10

Total

73-76

17-19

56-57

Kungsörn
Denna gång sågs hela 7 kungsörnar vid
räkningstillfället i vårt område. Av dessa
var 3 adulta, med all säkerhet revirhållande kungsörnar. Dessutom sågs med stor
säkerhet de 2 ungar som var de enda som
blev flygga i Skåne under 2019. Det är av
utomordentlig vikt att detta framgångsrika par får fortsätta att ostört producera
fler avkommor under 2020. Den skånska
kungsörnsstammen har ett minst sagt besvärligt läge.

Tack
Den här gången var det ganska tufft för de
örnräknare som var exponerade för den
kalla vinden. Någon såg tyvärr inga örnar
alls medan andra såg örnar nästan hela tiden. Men negativa rapporter är minst lika
viktiga. Inte minst för att avgöra hur och
om örnarna rör sig i området. Tack alla för
insatsen och på återseende vid nästa års
örnräkning!

Nils Waldemarsson
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 150 kr.
Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr
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Läsarnas bilder

foto: Håhan Carlander

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

foto: Sixten Rimheden

Sidensvans

Fjällvråk
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foto: Lisa Nerström
foto: Jenny Eliasson

Storskarven i häckningsdräkt vid naturrum

Blå kärrhök (hona)
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Hej alla fågelfotografer!
Tråkigt nog blev det ingen respons alls
på uppropet i vårt förra nummer av
Spoven. Men vi vägrar tro att ingen av
alla våra läsare och fotografer “utöver
det vanliga gänget” vill bidra med sina
bilder.
Ni är många medlemmar (och icke
medlemmar) som är mer eller mindre aktiva fågelfotografer. Vi ser och
njuter av era bilder i sociala medier
och på Artportalen. Nordöstra Skånes
Fågelklubbs tidskrift Spoven har stor
användning av bilder, både på vanliga
och ovanliga arter och på aktiviteter
mm. Kanske just några av dina bilder
på fåglar, aktiviteter eller lokaler är det
vi söker.
För att underlätta vårt arbete med
att få fram bilder som på ett bra
sätt illustrerar våra artiklar är vi
tacksamma om du som fotograferar
kan tänka dig att bidra med dina. Om
så är fallet, lämna din e-postadress
och telefonnummer till vår bildredaktör
Sven Birkedal. Du lämnar enklast
dina kontaktuppgifter genom att mejla
honom på sven.birkedal@mixmail.nu
eller SMS:a honom på mobilnr 0730 - 79 87 44.
Observera att bilder som ska användas i vår tidskrift behöver vara i original
format dvs ej beskurna (och gärna i Raw). För bästa utbyte ska redaktören ha
tillåtelse att beskära och anpassa bilden för bästa utbyte.
Lägg gärna in bilder på vår Facebookgrupp: http://fb.spoven.com

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

Mars
Lör 7 mars		Vårvinter med Mats
Mats Johannesson tar oss med ut till våra kusttrakter och letar efter de första tidiga vårtecknen
bland fåglarna. Samling kl. 09.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket och sedan ger vi oss
iväg dit hans ”radar” pekar! Glöm inte kikaren och lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans
med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Mats Johannesson.

Sön 8 mars		En första våraning längs Linnérundan
Samling senast kl. 09.00 på parkeringen vid naturum – sedan ger sig Evert Valfridsson ut för
en förmiddag bland fåglarna längs Linnérundan. Förhoppningsvis kan vi få en första aning av
kommande vår hos fågellivet på bl.a. Isternäset och Härlövs ängar. Ta med kikare om du har
och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med Naturskyddsföreningen,
Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 11 mars		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Fre 13 mars		Ugglespaning
Vad hoar i natten? Det beror på både gnagartillgång men framförallt vädret!
Fredagen den 13 mars samlas vi kl.17:30 vid samåkningsparkeringen i Arkelstorp för att stuva in
oss i så få bilar som möjligt. Beroende på var ugglor noterats kan resmålet variera från skogarna i
norra kommundelen till skogarna runt Lönsboda. Ta med fika/varm dryck och gärna varma kläder
då det kan bli kyligt att stå stilla och lyssna. Har du möjlighet så välj kläder utan alltför mycket
prassel!
Föranmälan senast 8 mars till ulrika.tollgren@gmail.com då antalet platser är begränsat och
senast kl.20 kvällen före lämnas besked ifall exkursionen kan genomföras eller ej. Kontaktperson:
Ulrika Tollgren.
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Lör 14 mars		Gåsräkning
Fågelklubbens flitiga gåsinventerare avslutar ännu en säsong! Hur märks det att våren är i
antågende? Finns det t.ex. kvar några sädgäss på våra breddgrader? Intresserad att vara med på
någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till att fixa detta. Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 14 mars – ons 15 april Tranmöten i Pulken
Vi hoppas att årets första flyttande tranor är på väg norrut för att rasta och övernatta i Pulken.
Det innebär i så fall att klubbens tranguidning är på plats mellan kl. 15 och skymning dagligen
ungefär den närmaste månaden!
Kom med din tubkikare och dela med Dig till besökarna, som kanske får vara med om ett härligt,
och nära, förstagångsmöte med tranorna genom okularet!

Tranor, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Ett gott tips till alla med målet att njuta av tranorna i Pulken är att kolla in tranobs-sidan på
naturum Vattenrikets hemsida – där dagliga noteringar görs om antalet rastande fåglar här!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 18 mars		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Sön 22 mars		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
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den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Ons 25 mars		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 28 mars		Tidiga vårfåglar i Hans hemmamarker
Tillsammans med Hans Cronert letar vi efter tidiga vårfåglar i någon av hans hemmamarker.
Samling kl. 08.00 på parkeringen vid naturum Vattenriket. Ta med kikare om du har och lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 28 mars		Trankalas i Pulken
Trankalas lördag 28 mars 15-17 vid Pulken. Tillsammans med bl.a. naturum Vattenriket firar vi
tranornas ankomst till våra trakter. Tranvärdar finns på plats och vi bjuder på fika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Lör 28 mars		Tranbuss till Pulken
Tranbuss till Pulken och tranorna lördag 28 mars kl 14-17 - med avgång från naturum. Köp biljett
100 kr i förväg via naturum. I priset ingår resa, guidning, dricka och korv. Samarr. Nordöstra
Skånes Fågelklubb, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 29 mars		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

April
Ons 1 april		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.
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Lör 4 april		Skogsvandring med Gösta
Vi tar en tur upp till skogen kring Sibbhult tillsammans med Gösta Peper. Det blir en ca 8 km
lång vandring med ca 3,5 timmars skådande i lugnt tempo, där vi lyssnar efter såväl nyanlända
vårfåglar som övriga skogsfåglar.
Samåkning kl. 06.15 från parkeringen vid naturum och sedan samling kl. 07.00 vid idrottsplatsen
i Sibbhult. Kontaktperson; Ulrika Tollgren.

Ons 8 april		Linnérundan fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Fre 10 april		Långfredagsfåglar längs Linnérundan
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Mån 13 april

Annandag påsk-fåglar på Håslöv

Dags för traditionell fågelskådning på Håslövs ängar på annandag påsk. Evert Valfridsson är
på plats på parkeringen vid Håslövs ängar kl. 08.00 och guidar den här förmiddagen bland
vårfåglarna på denna klassiska fågellokal vid Hammarsjön. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 15 april		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 18 april		Fåglar vid nya våtmarker på Ryssberget
Linda Niklasson tillsammans med skogvaktare Stefan Gabrielsson tar oss runt bland de 10 nya
våtmarker, som anlagts av Trolle-Ljungby på Ryssberget för att återställa utdikade skogar – allt
för att gynna viltet och inte minst fåglarna i området och därmed den biologiska mångfalden
här i gränslandet mellan Skåne och Blekinge. Vi samlas senast kl. 08.00 vid Maxi-parkeringen
i Bromölla för fortsatt resa i så få fordon som möjligt. Ta med kikare om du har och lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Linda Niklasson, 0709 - 32 22 52.

Sön 19 april		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
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den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Ons 22 april		Linnérundans fåglar

Rödstjärt, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Tor 23 april		Pungmes i vårt område
Pungmes invandrade till Sverige under 1970-talet och 1976 startade Peter Öhrström och Olof
Persson ”Projekt Remiz”. Arten nådde sitt max 1989 och har sedan dess sakta minskat och
numera finns det två kärnområden i Sverige, Sydvästskåne och Kristianstad Vattenrike med
vardera 5 – 10 häckningsförsök i vardera området. Antalet har de senaste fem åren varit tämligen
konstant.
Sedan i år är även Mats Johannesson involverad i projektet för att bättre hålla koll på situationen
här hos oss. Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad k 19.00 och lyssna till Mats,
som berättar om pungmes och projektet och hur situationen ser ut här hos oss.
Kontaktperson: Mats Johannesson.
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Lör 25 april		Linnérundans fåglar
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00. Evert Valfridsson guidar som vanligt
den här förmiddagen bland fåglarna så här års i tätortsnära delar av biosfärområdet. Ta med
kikare om du har och lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Allavälkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Sön 26 april		Vårfåglar på Näsby fält

Svartvit flugsnappare, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Hur är läget på fågelfronten på Näsby fält – tätortsnära delar av Vattenriket nordväst om Kristianstad
– så här mitt i april? Tillsammans med Emil Andersson-Fristedt går vi den här förmiddagen i
närkamp med naturen för att hitta svaret! Vi samlas kl. 07.00 på parkeringen ca 100 m söder om
Näsby gård (skyltad infart mot ”Näsby fält/ Lerduvedungen” från Stridsvagnsvägen, precis norr
om högskolan). Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Maj
Fre 1 maj

1:a maj-fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb
tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 3 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Vi gör det här faktiskt för 350:e gången sedan starten i september 2004! Evert väntar på att
den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om
du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Ons 6 maj

Fåglarna längs Linnérundan

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

Lör 9 maj		Fågeltornskampen
Sedan några år genomförs en fågeltornskamp mellan finska och svenska fågelskådare, där det
gäller att hitta så många fågelarter som möjligt från något fågeltorn under en förmiddag. Vi väljer
även i år fågeltornet i Hercules, där vi är på plats mellan kl. 05 – 13! Hur många fågelarter kan
vi härifrån hitta under dessa 8 timmar? Det är både en tävling mellan de olika svenska och finska
fågeltorn, som deltar, och en landskamp mot Finland. Kom och hjälp till – ju fler ögon och öron,
som är på plats, desto fler fåglar hittar vi! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 10 maj		Fågelskådningens dag
Dags för det stora årliga nationella evenemanget från fågelskådarleden – även i år bjuder
fågelklubben in alla intresserade till ”Fågelskådningens dag” på Håslövs ängar. Mellan kl. 07 och
kl. 12 finns medlemmar från klubben på plats och lotsar och visar bland det som fågellivet här ute
har att bjuda på! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 13 maj

Fåglarna längs Linnérundan

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

Sön 17 maj

Med Linda till Ivö

Tillsammans med Linda Niklasson tar vi oss över Skånes största sjö till Skånes största ö! Vi
ger oss i kast med fågellivet på Ivö och tittar bl.a. närmare på det nyinrättade reservat, som ön
begåvats med. Kom senast kl. 07.30 till färjeläget i Barum. Ta med kikaren och glöm inte lite
förmiddagsfika. Kontaktperson: Linda Niklasson, 0709322252.
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Tors 21 maj

Fåglarna på Linnérundan Kristi Himmelsfärds Dag

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Fre 22 maj

Vandra på ”Biologiska mångfaldens dag”

Premiärvandring på Skåneleden i Vattenriket! Fredag 22 maj kl 9. 30-15 Norra Lingenäset till
naturum.

Bokskogen på Norra lingenäset, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Vi firar Kristianstads födelsedag och biologiska mångfaldens dag med att inviga första delen
av Skåneleden i Vattenriket. Det blir tal och fika vid Norra Lingenäset. Sedan leder STF och
Friluftsfrämjandet vandringen tillbaka till naturum. En tur på 10 km längs Araslövssjöns strand
och fågelrika strandängar med flera stopp längs vägen. Vattenriket bjuder på bussresa från
naturum till Norra Lingenäset med avgång kl 9.30 från naturums parkering. Samarrangemang
med Region Skåne och lokala föreningar. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 27 maj

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen.
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb
tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Lör 30 maj

Pingstfåglar längs Linnérundan

Kom senast kl. 07.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar på pingstaftonen!
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb
tillsammans med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna!
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Juni
Ons 3 juni

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar.. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 6 juni

Nationaldagsfåglar längs Linnérundan

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

Sön 7 juni

Fåglar i Thomas hemmamarker

Thomas Lindblad tar oss än en gång ut i några av hans hemmamarker i gränslandet mellan
Kristianstads, Simrishamns och Tomelilla kommuner. Samling kl. 06.00 på samåkningsparkeringen
i Olseröd i korsningen mellan väg 118 och riksväg 19 med möjligheter till samåkning från p-platsen
vid naturum Vattenriket kl. 05.30 – (intresserade anmäler i förväg till Ulrika!) Ta med kikaren
och lite förmiddagsfika! Vi gör det här tillsammans med Studiefrämjandet! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Ons 10 juni

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans med
Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson: Evert
Valfridsson.

Lör 13 juni		Vi märker storkungar!
Dags igen att se hur resultatet för de numera tre frilevande storkparen i Viby ser ut! Vi samlas vid
gårdsbutiken i Viby kl. 11.00 och lyssnar till information kring den vita storken och hur arbetet
inom ramen för det skånska storkprojektet går. Även representanter för Storkens Vänner finns på
plats! Och så får vi vara med, när årets ungar får sina ringar – så att det går att identifiera fåglarna
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i framtiden. Ett arrangemang som vi gör tillsammans med Storkprojektet, Storkens Vänner,
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 14 juni

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med ut och hitta fåglarna!
Evert väntar som vanligt på att den här förmiddagen guida oss bland Linnérundans fåglar på första
halvårets sista skådartur i ett tätortsnära område – totalt den 359:e gången sedan starten! Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Nordöstra Skånes Fågelklubb tillsammans
med Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och naturum. Alla välkomna! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 12 juli		Vadarskådning I i Äspet
Tre söndagar i följd skådar vi bland det, som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare!
Kom och njut tillsammans med Jan Linder, som guidar i fågeltornet bland det som rör sig i
fågelskyddsområdet. Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00 Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite fika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 19 juli		Vadarskådning II i Äspet (kvällsexkursion)
Tre söndagar i följd skådar vi bland det, som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare!
Kom och njut tillsammans med Ulrika Tollgren som guidar i fågeltornet bland det som rör sig i
fågelskyddsområdet. Samling vid parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 17.30! Ta med kikaren, om du
har, och glöm inte lite fika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 26 juli 		Vadarskådning III i Äspet
Tre söndagar i följd skådar vi bland det, som samlats i en av landets hetaste rastplatser för vadare!
Kom och njut tillsammans med Sven Birkedal, som guidar i fågeltornet bland det som rör sig i
fågelskyddsområdet. Samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00 Ta med kikaren, om du har,
och glöm inte lite fika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.
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 arrangemang finns uppdaterade om något
skulle ändras: www.spoven.com
Kontaktpersoner
Evert Valfridsson:
Ulrika Tollgren:
Mats Johannesson
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0706-02 30 45 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se
0738-08 37 73 ulrika@tollgren.se
0707-20 56 23 mats.johannesson@yahoo.se

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
0709-71 16 80
0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson
Greger Flyckt,

(Sammankallande)
(Rapportmottagare)
0709-71 16 80
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Lars Göte Nilsson
Mats Johannesson
Ulf Sjölin

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt 		
Patrik Olofsson 		
Göran Flyckt 		

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
Mats Johannesson

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

Representanter SkOF:s Forskningsoch Fågelskyddskommitté
Nils Waldemarsson
Thomas Lindblad

0709-71 16 80
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

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
0456-281 22
Hans Cronert
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

150:25:25:- (upp till 25 år)

164 24-4
123 225 16 27
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