
49

Under 2004 genomförde Nordöstra
Skånes Fågelklubb en fullständig inven-
tering av häckande gäss, änder, vadare,
måsar och tärnor i den nordostskånska
skärgården på uppdrag av länsstyrelsen.
Resultatet finns publicerat i sin helhet i
Anser nr 1/2005 och i förkortad version
i Spoven nr 1/2005. Under 2005 har
uppföljande inventering av vissa nyckel-
arter genomförts och redovisas i denna
artikel.

Resultat och kommentarer artvis
Siffrorna inom parentes avser i före-
kommande fall antalet par under 2004.

Vitkindad gås 50-60 par (56 par)
Någon exakt boräkning genomfördes
inte till skillnad från 2004. Bedöm-
ningen är att arten i stort håller ställ-
ningarna. Troligen ökar antalet häck-
ningar på de riktigt fastlandsnära
holmarna då 12 till 14 relativt nykläckta
kullar noterades kring Vanneberga-
holmen 10/6.

Svärta 2-3 par (4 par)
Under åtskilliga år har svärtor setts i par
i den nordostskånska skärgården. Anta-
let har under senare år varierat mellan
2 och 4 par. Med oregelbundna mellan-
rum konstateras också säkerställda
häckningar genom att ungar noteras. Då
arten häckar mycket sent brukar dock
inte skådaraktiviteten vara så hög i skär-
gården då dessa visar sig varför kanske

en del häckningar missas. Under 2005
sågs dock en hona med en unge, max 14
dagar gammal, utanför Brödjeholmen
31/7.

Storskarv 348 par (275 par)
Boräkning av kolonin på Lägerholmen
genomfördes 13/5. Storskarven etable-
rade sig på Lägerholmen 2002 med cirka
10 par. Utvecklingen har således gått
snabbt. Kolonin följdes under året vid
flera tillfällen fram till midsommartid
då de flesta ungar var flygga. Häcknings-
resultatet får beskrivas som mycket gott
då de flesta bon innehöll 3 till 4 ungar.
Inga störningar av människor noterades
i kolonin. Kolonin på Lägerholmen är
den enda i området.

Skrattmås  > 1000 par (1502 par)
Skrattmåsen håller idag två stora kolo-
nier i anslutning till Tosteberga bodar.
Dels häckar den i en koloni på Kristi-
ans skär och dels i en växande koloni på
ön i inloppet till hamnen i Tosteberga
bodar. Några räkningar har inte genom-
förts varför antalet par är en grov upp-
skattning.

Silltrut  ~10 par (13 par)
Kräftgången för denna art fortsätter.
Endast på Brödjeholmen förekommer
silltruten under omständigheter som
kan kallas för kolonilika. I övrigt hand-
lar det om enstaka solitära par.
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Skräntärna 2 par (3 par)
Den kraftiga nedgången under 2004
med endast 3 häckande par mot mer
normala cirka 10 par förvärrades ytter-
ligare under 2005. Endast 2 par lycka-
des med sin häckning och producerade
2 respektive 1 flygg unge. Ingen av dessa
blev ringmärkta då de var för stora när
ringmärkarna besökte häckplatsen på
Trueskär. Läget är alltså mycket allvar-
ligt för den nordostskånska popula-
tionen. Arten har i stort sett varje år god
häckningsframgång men trots det mins-
kar skräntärnan dramatiskt här.

Kentsk tärna 100 par (80 par)
Sedan 1999 häckar kentsk tärna i
skrattmåskolonin på Kristians skär ut-
anför Tosteberga bodar. Antalet har
under senare år legat kring 100 par, så
också under detta år. 90 ungar ring-
märktes 22/6. Utöver dessa noterades
minst 30 flygga ungar. Detta goda
häckningsresultat får betecknas som

normalt för kolonin. Så länge skratt-
måsarna förblir Kristians skär trogna
får vi förhoppningsvis behålla de kent-
ska tärnorna där.

Fisktärna 9 par (24 par)
Av dessa häckade 8 par på Lyngby-
holmen. Fisktärnepopulationen varie-
rar kraftigt mellan åren och är nu till-
baka på samma nivå som 2003.

Silvertärna 15 par (20 par)
9 par häckade på en liten landnära ö
strax väster om Edenryds badplats och
6 par häckade på Lyngbyholmen. Ungar
sågs på båda platserna.

Småtärna 11 par (12 par)
Dessa fördelade sig på 5 par vardera på
Lyngbyholmen respektive Terraholmen.
Ungar har noterats. Utanför inventerat
område gjorde 1 par häckningsförsök i
Äspet.

Skärpiplärka 0 par (2 par?)
Trots flitig vistelse i skärgården inskrän-
ker sig undertecknads observationer av
skärpiplärka till två tillfällen, Breda-
kläppen 9/4 respektive Lägerholmen
13/5, 1 ex vid vartdera tillfället. Sök-
ningar i rapportsystemet Svalan ger hel-
ler inga uppmuntrande antal under
häckningstid i området. Är skärpip-
lärkan överhuvudtaget regelbunden
häckfågel i nordöstra Skåne längre?

Övrigt
Fynd av döda eller döende fåglar, före-
trädesvis gråtrut i olika åldrar, har lik-
som tidigare år gjorts. Antalen har dock
i jämförelse med tidigare år inte varit
alarmerande höga.
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