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Att våren 2020 kommer att förknippas med
Covid-19 torde gälla allt och alla, inklusive
fågelskådare. Håll avstånd, avstå från
folksamlingar, låna ej ut din kikare, undvik
samåkning osv!
Men detta är säkert små uppoffringar i
förhållande till andra konsekvenser för
människor och samhälle. Det finns kanske
några som tycker det är bra att luften blir
renare när nästan ingen flyger och industrierna
står stilla. Men denna eventuella glädje torde
bli kortvarig. Denna samhällskris kommer att
medföra, utöver mänskligt lidande, enorma
konsekvenser för världsekonomin. Detta
innebär i förlängningen att när så att säga
omstarten sker kommer det att råda en enorm
konkurrens om de medel som finns att tillgå. Och detta kommer att drabba naturvården
och därmed fågelfaunan och skyddet av densamma.
Risken är att de inskränkningar som skedde under 2019 i vårt lands naturvårdsbudget
kan komma att ses som en västanfläkt i förhållande till vad som komma kan. Ett par
exempel på kommande problem. Vi kan t ex inte förvänta oss att problemet med att
ersätta skogs/markägare för intrång i samband med nyckelbiotoper eller artskydd
kommer till en lösning. Vidare sett ur ett internationellt perspektiv kommer en kollapsad
ekoturism innebära att lokalsamhället i stället utnyttjar naturen och faunan på ett mycket
skadligare sätt än i dag.
Vi måste framhärda att även miljön och därmed art- och biotopskydd får sin del även
under och efter pandemin har tyglats. Detta gäller i såväl stort som smått och där alla
efter förmåga kan hjälpa till som opinionsbildare och i det praktiska fågelskyddsarbetet.

Nils Waldemarsson
ORDFÖRANDE
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Sparvuggla, foto: Magnus Ny

Ordförande sjunger ut!

Aktuellt i fågelmarkerna
av Jan Linder

Rapporterade fåglar 1 februari - 30 april

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).  
Från föregående period dröjde sig några
individer kvar, som brungladan vid Yngsjö
kapell, hökugglan vid Mjönäs och ett par
ägretthägrar som drog runt i området. Till
den kategorin får vi även räkna de tallbitar
som mycket tillfälligt sågs vid Bengtsro.
Det har under perioden dykt upp en och
annan art som rastat och kunnat ses av
många, medan andra passerat till någon
foto: Hans Cronert

Inget snötäcke, få dagar med minusgrader, och det blev ingen meteorologisk
vinter hos oss i år. Det borde med andra
ord ha gått bra för de fåglar som stannar
och chansar, exempelvis kungsfiskare,
rödhakar och gärdsmygar. Högvattnet i
Helgeåsystemet sjönk underhand undan,
och situationen inför häckningssäsongen
på strandängarna ser mycket bra ut i vattenriket.

Pärluggla
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Nya häckande arter inom vårt område,
svarthakad buskskvätta är åter på sin vanliga plats och ytterligare en är sedd på annan plats. Brandkronad kungsfågel är på
plats på flera håll, den lär finnas lite här
och var nu.
Enstaka dvärgbeckasiner har setts, liksom
ett par alkor, en kaspisk trut och en passerande ängshök. Passerat har även ett par
stäpphökar, de verkar snart bli vanligare
att se hos oss än ängshöken sedan den slutade häcka regelbundet. Vattenpiplärkan,
som var en vanlig övervintrare i Äspet
före de tuffa snövintrarna har setts vid ett
tillfälle.

ugglevåren. Bokollonöverflödet gynnade
inte enbart bergfinkar och andra fröätande
fåglar, utan även sorkar och möss. Det i
sin tur har gett ett överflöd av mat till våra
ugglor. Utan tvekan det bästa uggleåret
under 2000-talet, och det är nog svårt att
hitta något liknande även under sista halvan av 1900-talet.
Kattugglorna har kullar överallt, hornugglor hoar i alla riktningar, inte minst uppe
i skogarna norr om Kristianstad och österut. Ännu ovanligare är antalet ropande
pärlugglor runt om i Skåne. Uppe hos oss
i nordöst har så många som 18 ex hörts
ropa samma kväll i samband med inventering! Och inte nog med det. I Bromölla
kommun påbörjade ett par lappugglor en
häckning, men den spolierades då en av
ugglorna avled efter påkörning.
foto: Hans Cronert

enstaka skådares glädje. En nilgås rastade
en dag, 1-2 rödhalsade gäss sågs under flera dagar och på flera platser vilket definitivt är ovanligt när det gäller den arten. En
jorduggla uppehöll sig några dagar kring
Köpinge ängar och sågs tillfälligt på andra
lokaler.

Plötsligt smällde det till och hördes flera
småfläckiga sumphönor under några dagar
och Bromölla kommun fick äntligen svarthuvad mås på sin kommunlista. Vid Herculesdammarna slog den vitstjärniga blåhaken sig ner och underhöll många, även
tillresta med härlig sång och sångflykt.
Den är bara sedd i vårt område en gång tidigare, på Isternäset 1981. Idag häckar den
med enstaka par på vår sydvästkust, den är
på långsam invandring till Sverige. Är det
dags för häckning snart även hos oss?
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Slutligen måste nämnas den fantastiska

Stäpphök Rinkabyfältet

Artportalen:
http://www.artportalen.se

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

Art
Rödhalsad gås

Nilgås
Stäppörn
Stäpphök
Ängshök
Brun glada
Småfläckig sumphöna
Svarthuvad mås
Hökuggla
Lappuggla
Vitstjärnig blåhake
Svarthakad buskskvätta
Vattenpiplärka
Tallbit

401
707
322
4 042 14 816 10 785
436
28
523 1 750 1 315
28
14
146
85
122
70
130
930
1 341
5 377
5 066
6 021 4 609 4 759 3 704
1 506
1
1
34
550 1 151 2 894
519
48
1 170 17 036 16 804 16 699 8 872 9 575 10 207
35
1
1
2
6 548 22 243 28 478 39 949 29 163 15 192 13 132
Plats
Individ
Isternäset/Näsby fält/ Karpalund 8-16/3		 2
Åsums ängar 26/3		 1
Fredriksdalsviken 28/3		 1
Herculesdammarna 1/4		 1
Lillö Kungsgård 23/2		 1
Karsholms gods 4/3		 1
Sånnarna 25/3		 1
Pulken 18/4		 1
Rinkabyfältet 11/4		 1
Furehov, Åhus 25/4		 1
Yngsjö kapell 1/2 - 		 1
Everöd 17/3		 1
Pulken 12-13/4		 1
Viby äng 20-23/4		 1
Isternäset 21-26/4		 4
Edenryds badplats 29/4		 2
Mjönäs 8/2-5/3		 1
Bromölla kommun		 3
Herculesdammarna 23/4 & perioden ut		 1
Trolle-Ljungby mosse 16/3		 1
Vittskövle mosse 28/3 & perioden ut		 2
Äspet 14/3		 1
Bengtsro, Trolle-Ljungby 20/2		 3

Jan Linder
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Erik Schönbecks donation

Erik Schönbeck ringmärkte under 65 år mer än 121 000 fåglar. Erik donerade
strax före sin bortgång 2003 en ansenlig penningsumma till fågelklubben vars
avkastning ska komma fågelforskningen till del.
Första utdelningen ur donationen skedde hösten 2005. Exempel på projekt som erhållit
bidrag är:
• Småfågelholkar i urban miljö
• Holkprojekt för olika ugglearter i skogsmiljöer
• Antipredatorburar till skydd för ängshökshäckningar
• Ringmärkningsprojekt på Näsby fält
• Kamerautrustning för kontroll av häckande göktyta
• Populations- och biotopstudie av pungmes
Här följer ett sammandrag av donatorns vilja och statuterna för donationen:
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskapliga undersökningar av fågelfaunan
inom Nordöstra Skånes Fågelklubbs område (Kristianstad och Bromölla kommun). Det föreligger dock ej hinder för att stödja jämförande undersökningar
utanför fågelklubbens verksamhetsområde.
Exempel på sådana undersökningar är populationsundersökningar, sträckräkningar, ringmärkning och liknande. Vidare kan fågelskyddsbefrämjande
åtgärder och populationshöjande åtgärder som t ex uppsättning av holkar och
plattformar vara lämpliga.
Stiftelsen bör även främja enskilda medlemmars kunskaper genom att stödja
medlemmens deltagande i kurser, symposier eller andra fågelstationers verksamhet.
Stiftelsens medel är enbart avsedda för amatörornitologer.
För att erhålla medel krävs medlemskap i Nordöstra Skånes Fågelklubb.
Det förutsätts att stipendietagaren redovisar sitt resultat på lämpligt sätt, exempelvis i fågelklubbens tidskrift.
Avkastningen från donationen utgörs för tillfället av 35 000 kr. Den eller de
personer som genomför eller planerar något projekt som passar in enligt donatorns vilja kan ansöka om hela eller delar av summan senast den 31 augusti
2020.

Ansökan om medel, som bör innehålla en fullödig redogörelse för projektets intentioner,
genomförande, mål och hur redovisning skall ske, insänds till:
nils.waldemarsson@tele2.se
eller
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Nordöstra Skånes Fågelklubb
C/o Nils Waldemarsson
Skånegatan 6, 295 32 Bromölla

Boktips:
Hönshjärna, magnetkompass och delat föräldraskap
av Magnus Ullman

Magnus Ullman behöver knappast någon
presentation för Spovens läsare. I sin senaste bok har han använt sin gedigna kunskap på ett lekfullt och intressant sätt. I
tio kapitel går han igenom specifika förmågor/karakteristika för fåglar. God flygförmåga, magnetsinne, lägger ägg, häckar
parvis – för att ta några exempel. De flesta
av dessa egenskaper är inte unika för fåglar. Bara fjäderdräkten är de ensamma om.
En sinnrik konstruktion som gör att de kan
flyga, långt och länge.
Fåglars långa flyttningar har alltid fascinerat. Hur kan de och hur hittar de? Magnetsinnet är ett av deras hjälpmedel. En
sorts inre kompass som ger rödhaken en
hint om hur den ska flyga för att komma
tillbaka till Sverige. Att det fungerar är jag
väldigt glad för. Vissa däggdjur har också
magnetsinne, men inte människan.
Det är en fängslande bok. Många fina bilder och väldigt lite text. Ändå är texten
mycket informativ och intressant. Man får
veta en hel del om fåglarnas egenskaper
och dessutom vilka andra arter som fungerar på liknande eller helt annat sätt. Han
plockar fram de detaljer som belyser hur
fantastiskt varje arts egenskaper är anpas-

sade till deras levnadssätt och den miljö
där de finns. Något att begrunda för människan som inte vill anpassa sig efter naturen utan tvärtom ser till att naturen anpassar sig till oss.
Magnus Ullman påpekar att alla avbildade
varelser i boken är vilda (und. katt). Jag
känner mig något tveksam inför korsningen gåsgam x homo sapiens. Speciellt
kepsen verkar opraktisk när man ska flyga
långt.

Margareta Rydhagen
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Fångad i flykten
Text: Ulrika Tollgren

Emil Andersson Fristedt är en uppskattad exkursionsledare på klubbens exkursioner på Näsby Fält som vi de senast åren kunnat njuta av både vår och höst.
Emil skådar helst utifrån egen muskelkraft och ses ofta på med sin ”järnhingst”.
Genom att cykla istället för att susa förbi med bilen lyckas Emil ofta urskilja och
upptäcka för oss lite ovanligare arter i fågelkören. Till glädje för övriga skådare.
foto: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund!
– Är uppväxt på flera håll i Mellansverige
och flyttade en del på grund av pappas arbete. Mina föräldrar var och är väl allmänt
intresserade av natur och friluftsliv så vi
var ute en del i skog och mark. Vi åkte
ofta på semester till Gotland eller Öland
på somrarna och det var nog just där och
då på en öländsk fågelrik strandäng som
ett frö såddes i mig, mycket genom föräldrarnas bekant som var engagerat fågelintresserad. Jag var kanske 5 år och intresset
blommade ut mer lite senare.
När jag skulle börja i sjätte klass hade vi
flyttat nära ett större skogsområde söder
om Uppsala. Där började jag gå långa
spännande rundor i skogen och upptäckte
och lärde mig många arter och deras läten. Jag gick med i lokala fågelklubben
(Uof) började hänga med på exkursioner
både inom länet och på höstarna till Öland.
Efter hand blev jag lite engagerad i föreningen.
– Vad var det som gjorde dig intresserad av just fåglar?
– Jag tror det var mina föräldrars fågelintresserade bekant på Ölandssemestern.
Efter den händelsen började jag kolla i
vår fågelbok (”Fåglar: en fälthandbok” av
Björn Ursing). Min pappa har berättat att
10 Spoven

Emil vid balsby badplats.

jag i femårsåldern kom och berättade för
honom hur stor en jaktfalk kunde bli, så
jag snappade väl upp en del från boken.
Senare kunde jag känna igen fågelarter
fast jag aldrig sett sådana förut och det var
väl för att jag kände igen dem från fågelboken.
Vid något tillfälle när jag var runt 10 och
vi bodde i Nynäshamn så åkte vi ut till

Landsort. Vi var inte där för att skåda fågel, men kikaren var med och jag råkade få
syn på en snäppa. En kärrsnäppa var det.
Kanske visste jag inte det först men minns
att jag låg och tittade på den hur länge som
helst. Bara beundrade fjäderdräkten, det
var nånting magiskt. Jag har fortfarande
en speciell slags känsla för kärrsnäppor.
Sådana upplevelser har nog gjort att jag är
nyfiken på mer.
– En ökad miljömedvetenhet har gjort
att alltfler har fått upp ögonen för ekoskådning. Vad är optimal skådning för
dig?
– Det beror kanske på målsättningen med
ens skådning, men att skåda med cykel
känns nog som en optimering för min del
som skådar i ett begränsat område. Jag
har aldrig haft körkort. I Uppland cyklade
jag mycket eller åkte kanske buss till något ställe och gick rundor därifrån. Man
upplever mycket på det viset. För mig har
läten blivit en kul grej och man har ju möjlighet att höra så mycket mer när man cyklar i försommarnatten istället för att susa
förbi i en bil.
Jag är med i en ekoskådargrupp också,
men för min del är det egentligen mer en
fråga om ”muskelskådning”, skådning för
egen maskin. Jag tänker inte så mycket på
att det är eko även om jag är inriktad på
miljötänk i övrigt. Så det är inte mest för
att vara miljövänlig som jag cyklar.
– Vilken är din starkaste skådarupplevelse?
– I början när man upptäcker nya arter, då
är det en jättestark sak. Först de vanliga
och kanske första av nån lite ovanligare
art. Men sedan blir det väl mer stämningar

som ger upplevelse. Tidiga morgnar med
orrspel t.ex. Eller om jag tagit mig till favoriten Fårö på Gotland och cyklar ut till
Fårö fyr och så råkar det komma en alkekung och flyger förbi.
En stor grej var nog när jag i 12-årsåldern
var ute och gick en hel dag ute i skogen
och så hörde jag liksom något pipande och
stannade till. Då kommer en hel familj
järpe med små kycklingar och går över stigen. Det är en upplevelse som också har
satt sig.
Jag har ofta skådat själv. Det har gett en
skön känsla i kroppen och frid i sinnet.
Barnen (6 & 8 år) är inte jättelätta att få
med ut än så länge. Min fru är också naturintresserad och om vi är ute blir fokus inte
enbart fåglar, mer på naturupplevelsen. Så
när jag får skådarsug är det oftast att jag
cyklar iväg nånstans, om jag har tid och
har ork samtidigt. Kanske en tidig morgon
när familjen ligger och sover eller på väg
hem från jobbet en sen kväll (22-22:30)
för att lyssna efter sumphöns.
– Hur ser din skådardröm ut?
– För mig har det kanske lite med boende
att göra. Att man bor på ett ställe där man
har cykelavstånd till många typer av biotoper.
Man kanske drömde mer sådant där i början av ens intresse. Då ville man uppleva
de kända lokalerna och kanske rariteter.
Nu är det mer intressant bara att få komma
ut och skåda, t.ex i närområdet. Att se och
uppleva i det lilla.
Jag kan sakna en riktig skog med skogspartier och att trots att vi bor så nära havet
så kommer jag nästan aldrig dit. Men ha-
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vet kommer kanske närmre med åren?
– Vilken var din första kikare?
– Den första var väl pappas gamla, en äldre
porroprisma 8 x 40. Sen köpte föräldrarna
en stor och tung Zenith med zoom till mig
i 10-årsåldern som julklapp. Det var kanske inte den smidigaste, men den drogs jag
med ett bra tag. Sen har jag fastnat för den
gamla typen (porroprisma) av kikare med
stort synfält och bra skärpedjup och har
haft bland annat en Swift Audubon.
– Och hur ser din utrustning ut idag?
– Nästan som den första. En Minolta Activa 8 x 40. Den tillverkas inte längre men
den vägrar gå sönder och den är rätt så

bra faktiskt, stora okular och stort synfält.
En gång hade jag en Swarovski, men den
lyckades jag tappa bort på något klantigt
sätt och då tänkte jag, nej, aldrig mer någon så dyr kikare, och den optiska skillnaden var inte så jättestor.
– Fem snabba till Emil:

Drag 		 -		 √ Exkursion
Vår		 -		 √ Höst
√ Gryning

		 -			

Skymning

√ Håslövs ängar -			

Näsby fält

√ Strandskata		 - 			

Råka

Ulrika Tollgren

Vi finns på Facebook!
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Sommarens smultronställe:

Naturreservatet Åbjär
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Naturreservatet Åbjär med sin häftiga ravin på Linderödsåsens norrsida längs
med Mjöån är ännu en pärla, i synnerhet när boken håller på att slå ut. Säkerligen
skiftar området liksom vattenflödet sin karaktär under hela året.

Området är lättillgängligt alla årstider. Dock ställer vissa delar med trappor i ravinbranterna till det
för personer med funktionsnedsättning.

Mitt första besök här var av en slump. Jag
skulle på ett besök i Huaröd och på vägen
dit från Östra Sönnarslöv såg jag reservatsskylten samt en besöksparkering, som såg
ganska ny ut. På vägen tillbaka gjorde jag
därför ett stopp och tänkte ta den gula rundan som en snabb promenad. Det gick inte
så snabbt som jag hade tänkt för när jag
kom till trappan ner mot ravinen var det
bara wow wow wow. Vattnet dånade efter
stora regnmängder och ravinen var så en
spektakulärt tagande vy att jag blev djupt

förvånad. Hur kunde jag, som i ett halvsekel ränt runt i naturen häromkring ”hitta”
en sådan här plats i min hemkommun? Hur
var det ens möjligt att jag knappt hört talas
om denna makalösa plats?
I maj återvände jag hit för att göra reportaget och nu gick vi lite mer grundligt tillväga. Vi valde att först gå den blåa slingan
motsols så att vi skulle få den minst roliga
vägen först (vi såg att den gick en bit parallellt med stora vägen). Nyutslagen bokskog och trädpiplärka, flera grönsångare
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foto: Patrick Tollgren Lazarov

Informationstavlan beskriver några av områdets många naturvärden och området två markerade
slingor. Väljer man den gula slingan motsols kommer man ganska snabbt till en lämplig plats för
fikastoppet.

men även en trädlärka hördes. Då såg vi
några konstiga vita stenar, marmor i dagen. Inte vanligt och när jag läser igenom
länsstyrelsen beslut av bildandet av naturreservatet Åbjär saknas detta märkligt nog
i beskrivningen av området. Där står endast att området består av ortognejs, gnejs
och jordarten morän.
Vi passerar en stuga där slingans första
svartvita flugsnappare både hörs och syns.
En art som genom året blivit alltmer rar
och som numera får hjärtat att slå ett extra slag. Innan slingan vänder ner mot ån
hittar vi en liten parkering och ännu en
”reservatsingång” men framförallt, en stor
gammal sälg. Varför den mörknat mitt på
stammen 2 m upp klarar vi inte av att luska
ut men ser att myrorna gått hårt åt trädet
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just där. Här har nog många humlor genom
åren ätit årets första frukost.
Nu går vi tillbaka längs med Mjöån och
vi valde en stig närmre ån än den som var
officiellt markerad. Här stöter vi på första
paret forsärla. Känns som en lämplig vinterlokal för strömstare, men några sådana
syns inte till. Gärdsmygen gör sin avancerade drill och bofink, gran- och lövsångare
hörs jämte alla grönsångarna. Vi hittar harsyra med lilaaktiga blommar och smakar.
Även tandrot, ramslöksbestånd och vita
och gula sippor på sluttampen. Några små
fiskar syns i det klara vattnet och bredvid
ån hittas ett ganska stort skelett efter ett
däggdjur där skallen saknas. Kanske en
hjort som gjort sitt?

skog och sedan ett område där granskogen ser ut att huggits bort för bara något
år sedan. Då hörs ett prassel och dagens
roligaste och mest oväntade fynd görs. En
hane av sandödla i parningsdräkt var det
som satt och solade. Men också smet iväg
innan vi fick en chans att föreviga det häftiga mötet.
foto: Patrick Tollgren Lazarov

Här finns även ett område med svämskogskaraktär och ett parti alsumpskog som såg
att ha många örter som skulle kunna glädja
besökande botanister. Hittar lite olika bräken, myskmadra och gulplister. Vattnet
är klart och det står att läsa att lek- och
uppväxtområdet för öring anses god. Men
också att ån hyser arter som tjock målarmussla, bäcknejonöga och elritsa. Sätter
mig på en sten i ån som känns som en perfekt plats för näcken att sitta och spela på.
Vid trappan växlar vi över till den gula
rundan och tar oss ner och fikar där ett biflöde går ihop så att man har ån runt sig
på alla sidor. Rundan följer sedan stigen
längs ån och ytterligare 2 forsärlor ger sig
tillkänna. Samma eller ett nytt par? Det
vågar jag inte uttala mig om men avståndet var så pass stort så jag skulle tro att
detta är ännu ett par. Här möter vi lite fler
besökare och det gläder mig. Verkar som
att många ändå hittat hit och bara jag som
helt haft en blind fläck här.
Vi passerar återigen Mjöån och nu går stigen uppåt först genom huvudsakligen bok-

Forsärlan visar sig med jämna mellanrum
jagandes längs med vattnet.

Googlemaps:
Parkeringsplats vid reservatet.
https://tinyurl.com/mapabjars

Tillgänglighet: Stigarna är kuperade och ner
längs ravinen ner till Mjöån finnas en lång
trappa.

Lokal: Bäckravin med bokskog.

Webplats: Åbjärs bäckravin har en egen sida
hos Länstyrelsen i Skåne.
https://tinyurl.com/abjars

Med kollektivtrafik: Regionbuss 556 hållplats Stianderödsvägen 5 turer från Tollarp
varje vardag, inga turer på helgerna.
Häckfåglar
Vår/sommar: Forsärla, grönsångare
Vinter: Strömstare
Bekvämligheter: Saknas.

Bonus: Området har långt många fler värden
än fåglar. Den stora andelen död ved uppskattas av insekter, men framförallt utgör ravinens
fuktiga mikroklimat att en stor mängd rödlistade lavar och svampar går att finna här. Liksom
sandödla.

Ulrika Tollgren
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Rapport inventering:

Turkduva 2019
Av Nils Waldemarsson

Om man söker göra någon form av skattning av trenden kan jämförelse göras med
de atlasinventeringar som genomförts.
Resultaten från Atlasinventering I (19741983) och II (2004-2009) visar på en betydande uppgång för turkduvan mellan
dessa inventeringar.
Jag väljer att göra en enkel jämförelse
med Atlas II enbart i Bromölla kommun.
Denna visar att vi under 2004-2009 hade
häckande turkduvor i fem atlasrutor (5x5
km). Motsvarande för 2019 ger förekomst
i enbart två rutor. Dessa omfattar då huvudorten Bromölla respektive Nymölla.
Av de rutor (lokaler) som inte var besatta
2019 ligger två i de norra delarna av kommunen och en i de västra delarna. Utan att
veckla in mig i detaljer i Kristianstad kommun är tendensen likartad.
En försiktig slutsats på detta lilla material
skulle kunna ge en antydan om att turkduvan minskar. Hur stor denna minskning

foto: Jan Linder

Under 2019 inventerades häckande turkduva i Skåne. Inventeringen genomfördes
som ett upprop med huvudsaklig rapportering via Artportalen. Metoden innebär
att resultatet kan bli tämligen slumpmässigt och mindre exakt än om man valt att
indela i områden och utse inventerare. En
exakt bedömning av antalet häckande par
blir omöjligt. Inte minst då rapportering
saknas från en del potentiella områden.

Turkduva

varit är inte möjlig att säga från detta material. En likartad slutsats om en minskning
av antalet turkduvor, då i hela landet, dras
av Svensk fågeltaxering vid Lunds universitet och Artdatabanken vid SLU för den
senaste 10-årsperioden. Men även här är
slutsatsen inte helt säkerställd. Men vi har
förmodligen framgent anledning att hålla
utvecklingen av turkduvebeståndet under
uppsikt genom t ex riktade inventeringar.
Tack till er som rapporterade turkduvor
under 2019.

Nils Waldemarsson
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Genomförda exkursioner/aktiviteter
Av: Jan Linder

foto: Jenny Eliasson

Så var det dags för årets första summering
av våra genomförda exkursioner.
Under perioden 1 januari till och med 30
april genomförde klubben 9 exkursioner/
aktiviteter, Linnérundorna oräknade. Deltagarantalet varierade från 6 till 21 på de 8
exkursionerna, och Örndagen i Tosteberga
sticker givetvis ut, i år med ca 250 deltagare. Sammanlagt deltog strax över 350
personer på de 9 aktiviteterna.
De 9 aktiviteterna var:
Örndagen 19/1
Skräbeån 29/2
Terraviken 7/3
Hasses hemmamarker 28/3
Skogsvandring Kroksjön 4/4
Håslövs ängar 13/4
Ugglespaning 13/4
Ryssberget 18/4
Näsby fält 26/4

Den som deltagit vid samtliga tillfällen har
haft möjlighet att notera hela 117 olika arter. Några arter som inte är givna på en exkursionslista och därför stack ut lite extra
var årta, blå kärrhök, kungsörn, pilgrimsfalk, pärluggla, varfågel samt både större
och mindre korsnäbb.

Näsby fält 26/4

Jämfört med 2019 samma period sågs en
handfull fler arter i år, medan deltagarantalet i år var lägre, framför allt gäller det deltagarantalet på örndagen som var extremt
högt förra året.
När du läser detta har de flesta av våra
flyttfåglar anlänt, även om det fortfarande
är en och annan sen flyttare som inte hunnit hit. Säkert finns det en och annan exkursion i vårt programutbud som passar
just dig. Välkommen med ut i markerna.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minimera smittoriskerna.

Jan Linder
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Svarthuvad mås (Larus melanocephalus)

vid Edenryd - nytt fynd i Bromölla kommun!
Text: Magnus Ny

Den 29 april 2020 började som en helt vanlig dag. Det visade sig bli en historisk dag.
Det blev den första dag som den svarthuvade måsen noterades i listan över anträffade
fågelarter i Bromölla kommun.

Om jag ska vara ärlig så saknar jag skådargnista denna morgon. När skådandets lågenergi infinner sig tänker jag på ett samtal
jag hade med Thomas Lindblad för tre år
sedan. Vi satt i fyrvaktarbostaden på Ottenby och reflekterade över skådandet som
företeelse. Det Thomas sa då har blivit lite
av ett bevingat ord för mig: ”Oavsett hur
en skådartur utvecklas, så kan man vara
säker på att den alltid bjuder på någon
överraskning”.
Morgonen börjar ganska tidigt vid Siesjön, en pärla som vi delar med våra skådarvänner från Blekinge. Exakt på dagen
för två år sedan sjöng här en vassångare.
Så vassångaren finns i mina tankar. I tankarna finns även svarthuvad mås. Här hade
André Julinder sett svarthuvad mås både
2017 och 2019. Visserligen under maj månad. Men mitt besök vid Siesjön denna
morgon bjuder inte på någon pulshöjare.
Jag lämnar lokalen efter någon timme och
ställer kosan mot kusten. Närmare bestämt
till Edenryds badplats. Lokalen är inte helt
utan charm. Den är lättillgänglig och kan
ge utbyte både på närhåll och i fjärran. Här
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Foto: Magnus Ny

Kalendern säger onsdagen den 29 april.
Det är en spännande tid i fågelmarkerna.
Vi är på väg in i sista vårmånaden och nästan vad som helst kan dyka upp. Vädret
denna morgon är lite kyligt och blåsigt.
Som det kan vara i april.

Svarthuvad mås

kan kungsfiskaren glimra till i strandkanten och lokalen ger bra överblick över en
del av Skånes enda skärgård.
Jag har just anlänt till Edenryds badplats
och börjat spana ut över havet när Hans
Cronert ringer. Vi har nästan daglig kontakt från olika lokaler när vi är i fält. Det
blir lite prat om allt möjligt, vad som vi
sett och vad som kan förväntas ses utifrån dagens förutsättningar. Inte sällan
fantiserar vi kring vad som kan vara dagens ”målart”. Med telefonen i ena handen och kikaren i den andra, spanar jag på
en flock skrattmåsar som födosöker vid
strandkanten långt bort mot Långholmarna. Jag nämner i samtalet med Hasse att

det vore på tiden att vi snart hänger in den
svarthuvade måsen i Bromölla kommun.
Den har ju regelbundet häckat det senaste
decenniet på Falkaholmen i Sölvesborgs
kommun och fåglarna borde rimligtvis då
och då göra besök i Bromölla kommun för
födosök. Det är inte en fråga om - utan när
- arten dyker upp hos oss.
En stund in i samtalet måste jag hastigt
avbryta vår konversation. Två starka kandidater för svarthuvad mås är på väg från
skrattmåsflocken och flyger målmedvetet i
Svarthuvad mås

(Larus melanocephalus)

Häckar talrikt kring Svarta havet och finns
spridd med mindre kolonier på ganska
många platser i kontinentala Europa. Har
under de senaste decennierna expanderat sitt utbredningsområde som häckfågel
norrut och västerut och numera finns en
ganska stor häckande population i England
- Danmark och på andra sidan Östersjön i
Tyskland – Polen.
Arten noterades första gången i Sverige i
augusti 1950. Då dödades en ungfågel vid
Vallby i sydvästra Skåne. Den fågeln hade
ringmärkts i södra Ryssland tidigare på
sommaren.
Sedan 2007 (utom 2009) årlig gäst i Kristianstads kommun med enstaka fynd
april-september.
Som häckfågel är den svarthuvade måsen
en nykomling i den svenska fågelfaunan.
Den har häckat regelbundet på Falkaholmen i Sölvesborgs kommun det senaste
decenniet. Sommaren 2018 noterades för
första gången i Sverige en tendens till kolonibildning vilket skedde på Norrören, Sölvesborgs kommun.
År 2019 häckade sju par, i två kolonier i
Blekinge och ett par i Hornborgasjön.

riktning österut mot Sölvesborg. Jag släpper telefonen ner på marken och greppar
kameran. Fåglarna känns robusta och de
flyger med kraftiga och stadiga vingslag i
ganska högt tempo. De håller ihop som ett
par och något säger mig att detta är hett!
Det finns inte tid att titta i kikaren utan här
gäller det att dokumentera med kameran.
Analysen får komma senare. Och det finns
inte tid att göra några inställningar i kameran. Det är bara att bränna av ett antal
bilder. Det får bära eller brista. Sagt och
gjort. Kameran smattrar och fåglarna är
strax utom synhåll. Förutsättningarna att
få någon användbar bild bedömer jag som
nästan obefintlig och direkt efteråt bryr jag
mig inte om att titta på resultatet.
Jag ringer upp Hasse igen och ber om ursäkt för att jag fick avbryta samtalet. Vårt
samtal fortsätter en stund. Jag säger att
bilderna nog blev suddiga och att jag får
försöka analysera dem vid datorn senare
under dagen. Hasse reflekterar över att
den svarthuvade måsen ofta tycks uppträda i par. Vi pratar vidare och samtalet
avslutas med lite fortsatta förhoppningar
och gemensamma önskningar om en bra
skådardag.
Efter samtalet tittar jag lite förstrött på de
nyligen tagna bilderna. Förväntningarna
är nästan obefintliga att det skulle gå att
utskilja några detaljer på de snabbt passerande fåglarna.
Det visar sig dock att både fåglarnas huvudteckning och näbbform tydligt framgår
på bilderna.
Den svarthuvade måsen är säkrad på artlistan över Bromöllas fåglar!

Magnus Ny
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Åters pristagare:

Christer Ahlquist
Av Ulrika Tollgren

På årets årsmöte tilldelades till Christer Ahlquist Nordöstra Skånes Fågelklubbs
årliga pris för mångårigt arbete inom klubben och uthållig fågelmatning i Kristianstad tätort.  
foto: Patrick Tollgren Lazarov

– Grattis Christer! Tack vare ditt enträgna slit med att se till att klubbens
matningar blir påfyllda kan fågelbordets gäster överleva under den kargaste
årstiden samtidigt som de som bor i lägenhet kan njuta av den närhet till våra
bevingade vänner som fågelmatandet
ger möjlighet till.
Hur känns det att fått utmärkelsen?
– Jo, jag tyckte att det var hedrande. Blev
verkligen helt förvånad och visste inte vad
jag skulle säga. Känner att det är en gest
som tackar för att man gör något för fåglarna. Prispengarna har jag inte använt än
men jag tittar på en ny cykel. Att cykla är
ju ett mer miljövänligt sätt att ta sig fram
och transportera med.
– Kan du beskriva lite om det arbete du
prisats för?
– Det började 2014 men det var egentligen 2015 det drog igång i en större omfattning då vi började att beställa fröerna av
KFV (Katastrofhjälp Fågel och Vilt). Första året köpte jag 3 solrossäckar åt gången
på en stormarknad och förvarade dem på
balkongen. När vi handlar av KFV beställer vi 40 säckar á 20 kg och fröerna är en
blandning av solrosfrö, hampa och nötter.
Säckarna förvarar vi numera i ett garage
som vi har tillgång till.
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Christer Ahlquist på en Linnerundevandring

Mårten Björnsson snickrade ihop matningslådorna och de placerades på Kanalön, Östra kyrkogården och vid Maxi. Tidigare fyllde jag också på matningarna vid
Konserthuset, Residenset och vid Snapphanevägen nära CSK, men det skippade
jag då folk stoppade in en massa brödbitar

där. När det blev vått så möglade allt och
det blev inte alls bra. På den tiden blev det
väldigt många cykelrundor fram och tillbaka för att hämta fröer och fylla på.
Det som är lite störande är alla svartfåglar som ibland skrämmer iväg de mindre
fåglar som matningen är tänkt för. Men
oftast fungerar det bra. Alla matningarna
får också besök av ekorrar och då speciellt
den som finns på kyrkogården. Ibland sitter kaniner under och äter lite av spillet.
Inne på Kanalön har jag inte matat det sista året. Någon tog locket och jag lyckades
inte hitta det så vi får fixa ett nytt till nästa
år. Ibland sitter också alkisarna där och de
ställer väl egentligen inte till det men har
ibland hundar som springer lösa och det
kan vara lite obehagligt.

Oftast börjar jag mata någon gång i slutet av oktober och håller på till mars eller
april. Något år beställde vi fler säckar då
maten gick åt fortare men nu under vintern 2019/2020 har åtgången varit ovanligt liten. Det tog nästan 2 veckor innan
jag behövde fylla på första gången så det
har väl funnits tillräckligt mycket med naturligt växande fröer att äta. Därför har det
endast gått åt 15 säckar vilket innebär att
vi har 25 säckar kvar till nästa år.
– Hur ser du på denna fågelskyddsinsats framöver?
– Jo, jag tänker fortsätta så länge jag tycker det är kul och orkar.

Christer Ahlquist har tidigare porträtterats under
”Fångad i flykten” 2013:1 i samband med att han
avgick från posten som klubbens kassör.

Ulrika Tollgren
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 eller mobil: 0708 - 42 19 28
Medlemsavgiften är 150 kr.
Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr
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Referat:

Fågelskådningens dag 10 maj 2020
Av Nils Waldemarsson

Som mycket annat denna vår genomfördes Fågelskådningens dag under Coronakrisens påverkan. Således utannonserades
inte arrangemanget utanför klubben. Detta
för att följa Folkhälsomyndighetens anvisningar. Totalt mötte cirka 45 personer upp
och fick uppleva en mycket fin fågelskådning med gott ljus, svag vind och bara ett
par korta avbrott med lätta regnskurar. De
som inte kom missade verkligen en fin förmiddag.
Artlistan omfattade minst 77 arter med
sådana läckerheter som två dubbelbeckasiner, som dessutom sågs. Vidare överflygande svarthuvad mås, förmodligen den
första någonsin vid fågelskådningens dag,
dvärgbeckasin, ägretthäger och svarttärna.
Dessutom inkasserades åtskilliga årskryss
av de närvarande. Ängarna ger numera en
betydligt bättre och varierad fågelskådning än för några år sedan.
Som vanligt hade undertecknad knåpat
ihop en knepig tipspromenad. Dock fick vi
två delade första pris med 13 rätt och två
delade andrapris med 12 rätt, se prislista
nedan. Grattis! Vi ser till att priserna når
pristagarna.
Fågelklubben tackar besökare och funktionärer för en väl genomförd Fågelskådningens dag!

Rätt tipsrad för tipsrundan Fågelskådningens dag 10 maj 2020
Fråga Svar Kommentar

1
1
Erik Rosenberg beskrev berguven
		dramatiskt.
2
X
Grönsiskan var vanlig under 		
		vintern.
3
2
Pärluggla har också förkommit under
		vintern/våren.
4
2
Sånnarna är ett av besöksmålen i 		
		Vattenriket.
5
1
		

Kärrsnäppa av rasen schinzii häckar
ej längre hos oss.

6

X

Tallbitar besökte oss under vintern.

7

1

Årta heter atlingand på danska.

8

2

Alkan var en spetsbergsgrissla.

9

X

Svarthuvad mås har ökat i landet.

10
1
Paul Rosenius författade boken 		
		Måkläppen.
11
X
		

Ägretthägerns skulderfjädrar användes
i modet.

12

Holken är avsedd för göktyta.

1

13
2
		

Klubben förste ordförande var 		
Håkan Wittzell.

Prislista tipsrundan
1:a pris: Lena Nöbbelin, Kristianstad
Christer Ahlquist, Kristianstad
2:a pris: Eivor Bengtsson, Tjörnarp
Alf Hallqvist, Höör
Bilder från Fågelskådningens dag hittar ni
på vår gruppsida på FB.

Nils Waldemarsson
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Referat:

Ekestad 28 mars 2020 –

exkursion till Hasses hemmamarker
Av Hans Cronert

Bofink
foto: Hans Cronert

Vädret var strålande och det var full fart på
vårens tidiga sångare. Sjungande gulsparv
och gransångare mötte redan vid den nyanlagda våtmarken intill parkeringen. Här
ropade också smådoppingar medan tre
snatterandpar gjorde skäl för sitt namn och
snattrade på sitt arttypiska sätt.

foto: Hans Cronert

Det var en liten grupp på tio personer som
samlades vid Ekestads folkets park för att
exkurera i undertecknads hemmamarker.

Inte så många känner till att vi har kommunens största hägerkoloni alldeles intill
folkparken i Ekestad. Minst 30 par byggde
för fullt i ekar och tallar.

Under fikapausen vid badplatsen passerade några storskrakar. De häckar inte vid
sjön, men brukar rasta i stora antal under
vintern. Även knipa och skäggdopping visade upp sig.

Hägerkoloni
foto: Hans Cronert

Till fots styrde gruppen kosan genom
blandskog och hagar mot badplatsen i
Ekestad. Sippor och vårlökar blommade
och den ena efter den andra fågelarten
kunde identifieras i den intensiva fågelkören; taltrast, rödvingetrast, rödhake,
bofink, bergfink, järnsparv, gärdsmyg med
flera. Större hackspettar trummade i alla
riktningar och parningsaktiviteter var på
gång. På distans hördes både spillkråka
och gröngöling.

Snatterand

Hans Cronert
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Kort om invasiva arter
Av Jan Linder

Du har förmodligen stött på uttrycket invasiv art, något som på senare år dessutom fått en del konsekvenser, mer om det längre fram i artikeln. Av den anledningen försöker vi här reda ut begreppen främmande arter och invasiva arter
och vad skillnaden mellan dessa är. Vad är en invasiv art och varför utgör den ett
problem?  Sakuppgifter har hämtats från naturvårdsverkets hemsida.
Definition av främmande arter:
Främmande arter är arter, underarter av
djur, växter, svampar, eller mikroorganismer som under historisk tid inte har
förekommit naturligt i ett land, utan som
genom någon form av mänsklig hjälp, avsiktligt eller oavsiktligt, har flyttats till ett
område utanför organismens naturliga
utbredningsområde.

Andra arter kommer in oavsiktligt, de kan
invandra från grannländer som infört dem
eller komma med transporter, exempelvis
med trädgårdsväxter eller i ballastvattnet
i båtar när det gäller marina djur. Typexempel är nilgås och mandarinand som etablerat häckande populationer här och var i
Europa, och som årligen uppträder i Sverige, de har även tillfälligt häckat här.

I denna artikel håller vi oss till Sverige. De
främmande arter som införts avsiktligt till
Sverige är många och har tagits hit för att
man sett att de har (stor) ekonomisk nytta.
Vi har ju våra sädesslag och andra jordbruksgrödor, trädgårdsväxter, olika fiskarter och jaktbart vilt som exempel på arter
av mycket stor betydelse för såväl försörjning som andra värden. I de allra flesta
fall har sådana förflyttningar av olika arter
kunnat ske utan några problem för den inhemska floran och faunan. Arterna sprider
sig inte så lätt, eller har trots god spridning
ingen negativ påverkan av betydelse på sin
omgivning.

Ibland börjar en införd art sprida sig okontrollerat och orsaka stora problem för inhemska växter och djur, för ekosystem och
ibland även för människors hälsa. De kan
även få stora ekonomiska konsekvenser,
exempelvis för lantbruket.

Kända exempel på införda främmande
arter som fått (stor) spridning i Sverige
utöver våra jordbruksgrödor och som inte
räknas som invasiva är contortatall, dovhjort, fälthare, mufflon, regnbåge, fasan
och kanadagås för att ta ett litet axplock
från olika artgrupper.
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Idag räknar man med att ett hundratal främmande arter lyckats etablera sig i svenska
sjöar, vattendrag och i havsmiljön, och ca
1 400 arter i landmiljön. Ca 380 av dessa
främmande arter skapar problem för naturen och människan och kallas därför för
invasiva främmande arter.
Definition av invasiva arter:
En invasiv art är en art som introducerats till områden utanför sitt ursprungliga utbredningsområde, som sprider sig
av egen kraft, som skadar ekosystemet
som de introducerats till, hotar den biologiska mångfalden, har negativa effekter på jordbruk och dylikt, åstadkommer
ekonomisk skada, eller påverkar hälsan
negativt.

Av uppräknade exempel finns jättebalsamin och jätteloka bland de 66 arter som
räknas upp på EU:s förteckning över invasiva arter som inte får bytas, säljas, odlas,
födas upp eller användas.
På den listan finns även ett par fågelarter
som då och då besöker Sverige, amerikansk kopparand är med på listan sedan
2016 och nilgås sedan 2017. Båda dessa
arter ställer till mycket stora bekymmer
där de etablerat häckande populationer,
och eftersom EU-beslutet har lite av ”en
för alla - alla för en”-konsekvens, så innebär det att dessa arter helst ska avlivas
även i de länder de (ännu) inte hunnit etablera sig och/eller gör skada i.

foto: Jan Linder

Exempel på arter som räknas som invasiva
i Sverige är blomsterlupin, jättebalsamin,
jätteloka, parkslide, mink, signalkräfta
och mördarsnigel. Vissa invasiva arter har
etablerat sig så starkt, att det är otänkbart
att försöka bli av med dem helt och hållet,
i bästa fall kan man lokalt begränsa populationen något, mink är ett exempel på
en sådan art. I andra fall, särskilt om arten
är i början av en spridning, kan man med
relativt enkla metoder, men som kräver
ihärdighet, hålla tillbaks utbredningen och
i bästa fall förhindra fortsatt etablering.
Särskilt när det gäller en del invasiva växter arbetar vissa länsstyrelser och kommuner med åtgärder för att begränsa fortsatt
utbredning och även för att utrota dem där
de etablerat sig. Exempel på sådana arter
är parkslide och jätteloka.

Nilgås

Nilgåsen är aggressiv och tenderar att köra
bort andra andfåglar från häckningsplatserna. Utöver det hybridiserar den med
andra arter. Baserat på det har Naturvårdsverket beslutat att nilgäss som påträffas
i Sverige ska avlivas, och så sker också.
Nilgåsen ses årligen i flera exemplar i
Sverige, den uppträder av och till hos oss i
nordöstra Skåne.
Den amerikanska kopparanden kan korsa
sig med inhemska andfåglar samt utgör ett
mycket starkt hot mot den rödlistade europeiska kopparanden. Den förväntas bli
invasiv även i Sverige med kommande klimatförändringar. Den sågs tidigare årligen
i Sverige och har genomfört häckning här.
Beståndet har minskat kraftigt i Europa efter att en storskalig bekämpning startades
på 1990-talet. I Sverige finns många noteringar i Artportalen före 2008, därefter
ingen.

Jan Linder
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Läsarnas bilder

foto: Stig Sturesson

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

foto: Jenny Eliasson

Skata

Trollslända
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foto: Kristian Gärdsborn

Gråsparv

Fasan
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foto: Peter Lennartsson

Sommarens 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

Juni
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! INSTÄLLD!
Årets märkning av storkungarna är insälld pga av Covid-19.

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.

Juli
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
Se 12 juli! OBS, idag samling vid parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 17.30! Ulrika Tollgren hjälper
oss att hålla rätt bland det som dyker upp. Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Sön 26 juli 		Vadarskådning III i Äspet
Se 12 juli! OBS - idag samling parkeringen i Äspet, Åhus, kl. 07.00. Med Sven Birkedals hjälp
går vi igenom vad som ses från fågeltornet. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Augusti
Sön 9 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Gråsiska, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på andra halvårets
första skådartur i ett tätortsnära område – tillika den 360:e turen sedan starten i september 2004!
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 12 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 15 augusti

Skådarmorgon på Lister

Denna lördagsmorgon träffas vi kl 08:00 på parkeringen ut till Kråkenabben (väster om Nogersunds hamn, adress Talmansvägen 73). Mats Olsson, mångårig skådare och aktiv i Västra
Blekinges Ornitologiska Förening (vbof.se) kommer att guida oss på denna klassiska fågellokal
som kan bjuda på alltifrån sena vadare till tidiga tättingar på sträck. Ta med matsäck och kikare.
Kontaktperson: Ulrika Tollgren
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Sön 16 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 19 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 23 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 26 augusti

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 29 aug		Sensommarfåglar längs Edenrydskusten
Tillsammans med klubbens ordförande Nils Waldemarsson gör vi än en gång en skådartur längs
Edenrydskusten så här i övergången mellan eftersommar och höst. Samling Maxi:s parkering,
Bromölla kl 07.30! Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson:
Evert Valfridsson.

Sön 30 aug

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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.

September
Ons 2 sept

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 2 sept

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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. Ta med kikaren,
om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Fre 3 sep – 5 sept

Falsterbo Bird Show INSTÄLLD!

Falsterbo Bird Show är i år inställt för allmänheten pga av Covid-19. Mer information hittar ni
på http://falsterbobirdshow.com

Ons 9 sept

Fåglarna längs Linnérundan

Pärluggla, foto: Patrick Tollgren Lazarov

Kom senast kl. 08.00 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 september

Gåsräkning

Som vanligt lär det väl vara ganska tunnsått med andra arter än grågäss och kanske vitkindade
gäss (möjligtvis också några enstaka kanadagäss) när säsongens första gåsinventering genomförs.
Efter gåsräknarnas turer genom landskapet den här förmiddagen har vi ytterligare lite kalla fakta
i ärendet! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 13 september

Sträckskådning med Greger

Flyttfåglarna sträcker förbi oss och inte minst längs den skånska ostkusten kan det erbjudas
många trevliga tillfällen till skådning. Tillsammans med Greger Flyckt kollar vi in vad som rör
sig genom Hanöbukten, när vi tillbringar den här lördagsförmiddagen i Juleboda. Samling vid
parkeringen här nere - längst i söder i Kristianstads kommun - ungefär, när solen går upp eller
senast kl. 06.30 - sedan håller vi på till fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite
förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 16 september

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett
tätortsnära område! Evert väntar som vanligt på att guida oss bland Linnérundans fåglar. Ta med
kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 20 sept

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 23 sept

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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 26 sept

Höstfåglar i Ulrikas hemmamarker

Vi kommer att tillsammans med Ulrika Tollgren ägna förmiddagen den här dagen åt höstrastande
fåglar i kulturmarker och kring äppelodlingar norr om Oppmannasjön. Vi räknar med att gå 5-6
km runt Arkelstorpsviken.
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). Ta med fika och kikare,
om du har. Kontaktperson: Ulrika Tollgren.

Sön 27 Sept

Fåglarna längs Linnérundan

Kom senast kl. 08.00 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.

Oktober
Lör 3 okt		Euro Bird Watch
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 4 okt		Euro Bird Watch
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
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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.

Ons 7 okt

Fåglarna längs Linnérundan

Ladusvala, foto: Patrick Tollgren Lazarov

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 10 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.

Sön 11 okt

Fåglarna 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.
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Ons 14 okt

Fåglarna 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.

Lör 17 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 18 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: Mats Johannesson.

Ons 21 okt

Fåglarna 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.

Ons 28 okt

Fåglarna 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.

Lör 31 okt

Alla helgons dags fåglar längs 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.
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 		

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
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

Samrådsgruppen för Biosfärområde
Kristianstads Vattenrike
Nils Waldemarsson
0456-281 22
Hans Cronert
0709-71 16 80
044-23 52 21
044-24 26 11

Kommunornitolog i Kristianstads
kommun
Nils Waldemarsson
0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
0456-281 22
Patrick Tollgren Lazarov(sk) 0734-38 22 92 Nils Waldemarsson
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor
patrick@tollgren.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-08 37 73 på Kristianstadsslätten)
Nils Waldemarsson		0456-281 22
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal 		
044-24 87 447

IT-kommitté

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

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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