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Ordförande sjunger ut!
Det finns en fågel som tydligen är hatobjekt 
nummer ett, åtminstone i vissa kustområden, 
och det är storskarven.

Det har under flera år spridits, närmast som en 
vandringssägen, att skarvrasen i Östersjön är 
en invasiv art/ras. Grunden till detta fanns i en 
uppsats som beskrev införsel av s k fiskeskar-
var från Fjärran Östern under 1600-talet. Men 
all vetenskaplig forskning visar att skarven fun-
nits i Europa sen efter senaste istiden. 

Senast var det några som benämner sig lands-
bygdspartiet som i massutskick av insändare 
gick ut och offentliggjorde att skarven var or-
saken till bl a abborrens stora tillbakagång i 
Östersjön. Vi kan naturligtvis inte förneka att 
skarven kan ställa till problem i vissa områden. Men om svaret på att rädda Östersjöns 
fiskpopulation och alla andra problem vore att ta bort skarven vore det enkelt att biträda 
en sådan uppfattning.

Nu är verkligheten inte sådan. Skarven är en generalist som äter den fisk som finns 
tillgänglig. Detta kan naturligtvis ställa till problem. Men idag beviljas skyddsjakt vid 
särskilt känsliga områden och vid fiskeredskap.  Det får vi fågelvänner acceptera.

Sen måste beviljande myndigheter bevaka att detta sker på ett rimligt och etiskt sätt. Ty-
värr finns det en hel del exempel på övertramp. Senast, där skyddsjakt på skarv utfördes 
på ett häckningsskär för silltrut och skräntärna, två hotade arter. Dessutom utanför det 
område för vilket skyddsjakten beviljats.

Det är önskvärt att övertonerna från såväl skarvhatare som skarvkramare dämpas och 
debatten och åtgärderna sker på ett balanserat sätt. Detta tjänar alla inblandade på, in-
klusive skarvarna.
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Så här i början av september kan vi sum-
mera fågelsommaren utifrån vilka obser-
vationer som alla skådare flitigt noterat i 
Artportalen. Vädermässigt så lär somma-
ren varit statistiskt genomsnittlig, men det 
saknades  riktigt varma högsommardagar. 
Om fågelförekomsten var statistiskt ge-
nomsnittlig får väl kommande rapport-
sammanställning visa, men några godbitar 
värmde de som var på plats. Hetast under 
perioden var tveklöst den hona svartbent 

strandpipare som besökte Äspet den 24 
maj.

Två svarta storkar sågs, varav den ena var 
en ungstork i dåligt skick som omhänder-
togs och kort därefter avled den dessvärre 
av undernäring. Ytterligare en raritet av 
rang i vårt område har noterats, en korn-
sparv vid Kastanjelund 26/7. 

Ett ängshökspar höll till mellan Borrestad 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 16 maj – 1 september

av Jan Linder och Ulrika Tollgren

De flesta fynden är hämtade från ”rapportsystemet för fåglar” på Artportalen
http://www.artportalen.se Det finns fler observationer att finna på http://www.spoven.com un-
der menyn Aktuella Obsar. 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).  
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och Everöd, och tidigt kunde konstateras 
att ett par svarthakade buskskvättor gick 
till häckning vid Lunkeskog. I början av 
juli hittades ytterligare en lyckad häckning 
på fjolårets häckningsområde, Vittskövle 
mosse. Skärfläckornas häckning i Äspet 
spolierades av högvatten, men ett par lade 
om och den 19/7 kläcktes 2 ungar, som av 
allt att döma klarat sig. Sydlig kärrsnäppa 
uppehöll sig vid Äspet åtminstone 22/6 - 
10/7.

Några bruna glador har skyndat förbi och 
utefter kusten har kaspiska trutar visat sig 
vid upprepade tillfällen. På den mer nega-
tiva fronten kan noteras att endast ett fåtal 
vaktlar spelade, även flodsångaren verkar 
haft ett dåligt år och mindre flugsnappare 
och kornknarr har helt uteblivit. Tips kom 

om sjungande trastsångare vid Martins rö-
keri, Nyehusen, men kunde aldrig bekräf-
tas.

Under augusti kunde vi konstatera att det 
återigen är dags för korsnäbbsinvasion. 
Stora och många flockar av mindre kors-
näbb har setts, och enstaka bändelkorsnäb-
bar har dykt upp. De mindre korsnäbbarna 
har uppenbarligen haft en lyckad häck-
ningssäsong ”någonstans”, då flockarna 
helt domineras av årsungar. 

Hittills har riktigt bra ostvindar saknats 
utefter kusten, vilket gjort att höststräcket 
hittills gått onödigt långt ut, men enstaka 
kustlabbar har jagat inne vid Äspet och vid 
Friseboda passerade 16 ex under ett par 
kvällstimmar den 15/8. 
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Skärfläcka Äspet.

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

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



Art Plats Individ
Ägretthäger Harön 22/5 2
 Långholmarna 16/7 1
 Pulken 21/7, 16/8 2 resp. 1
 Håslövs ängar 17/8 1
 Ivön 31/8 1
Svart stork Näsby fält 3/7 1
 Bäckaskog 11/8 1
Brun glada  Tosteberga 29/6 1
 Rinkaby handelsträdgård 14/7 1
 Olseröd 28/7 1
 Maglehem 8/8 1
 Pulken 16/8 1
Svartbent strandpipare Äspet 24/5 1
Dubbelbeckasin Håslövs ängar 17 - 18/5 2 resp. 1
Rödspov, (rasen islandica) Äspet 24-26/8 1
Kaspisk trut Äspet 6/8, 9/8 1 resp. 2
 Friseboda 9/8, 11/8 1 resp. 4
 Yngsjö kapell 15/8 1
 Stockaboden 14/8, 16/8, 26/8  1
Tordmule Friseboda 9/8 1
Svarthakad buskskvätta Friseboda 9/8 3
Flodsångare Tolebäck, Egeside 6/6 1
 Pulken/Egeside 18-19/7, 28/7 1
Bändelkorsnäbb Sandafuret/Landön 7/8, 20/8 1 resp. 2
 Österslövshus 17/8 1
Kornsparv  Yngsjö 26/7 1

Jan Linder & Ulrika Tollgren 
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Årsrapport för 2016 Nordöstra Skåne 

Året började för omväxlings skull med 
minusgrader och snö under större delen 
av januari. Detta tog säkert knäcken på 
många potentiella övervintrare som t ex 
svarthättor, enkelbeckasiner mm. Fågel-
året inleddes fint med en svartnäbbad is-
lom i Juleboda och en 2k tretåig mås vid 
Friseboda. Områdets första januarifynd 
av ägretthäger gjordes i Råbelövssjön. En 
färgmärkt fjällgås upptäcktes under gås-
räkningen i mitten av månaden. I slutet av 
januari blev det lite mildare och i samband 
med det upptäcktes en rördrom i Råbel-
övssjön.

Februari blev ganska mild och dagstem-
peraturen gick aldrig under nollan. Inga 
anmärkningsvärda observationer gjordes 
under månaden.

Första halvan av mars var ganska bister 
med minusgrader nattetid. Detta avspeg-
lade sig också på fågelfronten då det inte 
lossnade förrän mot slutet av månaden, vil-
ket bl a resulterade i 3 nya fenologirekord. 
Vårens första ägretthäger sågs i Pulken i 
slutet av månaden. Därefter gjordes regel-
bundna observationer under hela april och 
enstaka i maj. I slutet av mars tangerades 
toppnoteringen vid tranmatningen då 8700 
rastande fåglar räknades in. En svarthakad 
buskskvätta sågs i Transval några dagar. 
30 mars upptäcktes en stäppörn vid Östra 
Ljungby. Många hann se den ovanliga ör-
nen, blott det andra fyndet i vårt område.

Under april fortsatte många arter att dyka 
upp tidigare än normalt vilket resulterade 
i flera nya eller tangerade fenologirekord. 

Sju olika observationer av ringtrast gjor-
des sammanlagt under månaden. I mit-
ten av april gladde en 3K stäpphökshane 
många skådare vid Håslöv/Rinkaby ängar 
och månaden avslutades med en svarthu-
vad mås vid Fredrikdalsviken.

I början av maj hördes 1-2 dubbelbeckasi-
ner spela på Håslövs ängar och hela första 
veckan i maj sjöng en vassångare flitigt vid 
Kanalhuset i Kristianstad. 11 maj upptäck-
tes en 3k aftonfalk vid Herculesdammarna 
och sedan ytterligare en hona vid Åsums 
ängar två veckor senare. Sjungande min-
dre flugsnappare påträffades vid Äspet och 
Maltesholm. I mitten av maj hittades en 
bronsibis på Isternäset. Fågeln sågs också 
senare vid Hamiltonhill. Första vakteln 
hördes spela i slutet av maj och en silkes-
häger hittades i Adinal och gladde många 
skådare. Sista halvan av maj bjöd på 2 oli-
ka observationer av brun glada och 3 olika 
sjungande flodsångare. Hela 4 sjungande 
trastsångare påträffades under maj. Ängs-
höken har blivit en raritet under senare år. 
Ett par sågs i lämplig häckningsmiljö un-
der några dagar i slutet av månaden, men 
försvann sedan spårlöst. En lundsångare 
sjöng kortvarigt i Ivetofta 29/5.

På raritetsfronten lugnade det ner sig be-
tydligt under juni. Dock hittades ytterli-
gare 2 sjungande flodsångare i Bromölla 
kommun. I mitten av månaden sågs en bi-
ätare kortvarigt vid Vittskövle mosse och 
en smalnäbbad simsnäppa rastade i Äspet. 
Inga juni-/julifynd av ägretthägrar gjordes.

Under juli kunde vi summera häcknings-
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framgången för några av området mer 
intressanta häckfåglar. Sex lyckade havs-
örnshäckningar och 3-4 kungsörnsrevir 
varav 2 lyckades med häckningarna. 3 par 
berguvar konstaterades häcka. Den första 
konstaterade häckningen av svarthakad 
buskskvätta i vårt område någonsin gjor-
des vid Vittskövle mosse. Brandkronad 
kungsfågel är betydligt vanligare än vad 
vi trott tidigare. Hela 21 ex påträffades i 
Hörröds naturreservat.

På raritetsfronten var det fortfarande gan-
ska lugnt. En 2k ängshökshane och 2 olika 
observationer av bändelkorsnäbb gjordes i 
mitten av månaden. 

I augusti blev det återigen mer fart på både 
fåglar och skådare. En 2k hona ängshök 
sågs vid Härnestad under första halvan av 
aug. Första sensommarfyndet av ägrett-
hägrar var 5 ex Oppmannasjön i mitten av 
aug. Arten observerades sedan regelbun-
det under hösten. En rostand uppehöll sig 
i området Vinnö ängar – Isternäset under 
mitten av aug. Sensommarfynd av trast-
sångare är ovanliga men 1 ex sågs vid Kar-
palundsdammarna i mitten av månaden. 
Slutet av augusti bjöd på två observationer 
av brun glada. Månaden avslutades med 
en smalnäbbad simsnäppa i Äspet och en 
överflygande bändelkorsnäbb vid Näsby 
gård.

En 1k ängshök str S förbi Olseröd i bör-
jan av sept. En ovanligt sen observation av 
vaktel gjordes vid Odersberga under första 
halvan av sept. 11/9 hittades en tuvsnäppa 
i Äspet som tyvärr drog vidare mot S ef-
ter att ha rastat kortvarigt. I mitten av må-
naden sågs en sydsträckande smalnäbbad 
simsnäppa och 2 unga fjällabbar vid Jule-
boda. 23/9 hittades en hökuggla vid Åhus 

golfbana och den stannade, till mångas 
glädje, ända till mitten av nov. Sist ut i 
september var en brun glada vid Åsum.

Oktober inleddes med två ovanligt tidiga 
skärsnäppor i Äspet och årets enda blåha-
ke rastade på samma lokal. 9/10 hittades 
höstens enda tajgasångare vid Friseboda. 
I mitten av månaden sågs en bredstjärtad 
labb vid Juleboda och två olika fynd av 
lappsparv gjordes. 14/10 rastade en här-
fågel i en trädgård i Rinkaby och höstens 
enda fynd av ringtrast gjordes vid Ham-
rarna. 19/10 sågs en större piplärka str N 
över Pulken och 23/10 hittades en kungs-
fågelsångare i Äspet. Höstens sista bän-
delkorsnäbb sågs vid Barnakälla i slutet 
av månaden. Sist ut i oktober blev en vat-
tenpiplärka som rastade i Äspet.

Början av nov bjöd på ett ovanligt sent 
fynd av brun kärrhök vid Yngsjö och 2 
bredstjärtade labbar str S vid Juleboda. 
Höstens enda tretåiga mås flög förbi Äspet 
i början av nov och två berglärkor sågs 
rasta vid Miklagård. Områdets första fynd 
av dvärgsparv gjordes 13/11 i Äspet.

Årets sista ägretthäger sågs i början av 
december i Råbelövssjön och en ovanligt 
stor sångsvanflock om 700 ex rastade vid 
Tosteberga i mitten av månaden. På själv-
aste julafton hittades en ung vittrut vid 
Äspet, vilket blev en värdig avslutning på 
fågelåret 2016.

Årsrapporten 2016 bygger på de obser-
vationer som fågelskådare, lokala såväl 
som tillresta, rapporterar in i databasen 
på artportalen. Alla sällsynta fåglar eller 
avvikande fenologiska fynd som nämns i 
rapporten har behandlats och godkänts av 
RRK eller RK.
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Mindre sångsvan
Vinterfynd: 1-2 ex Yngsjö kapell 1-2/1 (FRY, 
GRFL mfl), 1 ex Yngsjö kapell 30/1 (LNI), 1 
ex Gyetorp 31/1 (SSV), 1-2 ex Yngsjö kapell 
5/2 (UTO, ARLA) och 1 ex Kavrö 19/2 (EVA).
Vårfynd: 3 ex Pulken 3/3 (CCT), 13 ex Vinnö 
ängar 9/3 (HWQ), 2 ex Pulken 10/3 (UJK, 
EVA, CCT), 41 ex Åby ängar 15/3 (August 
Thomasson) och 43 ex str NO Landön 18/3 
(LNI). Sammanlagt observerades 103 ex un-
der vårsträcket.
Höstfynd: 10 ex str S Vanneberga 24/10 (THL), 
8 ex str S Tosteberga 27/10 (THL, MNY), 6 
ex Nymölla 27/10 (NWA), 4 ex Landön 30/10 
(HC mfl), 9 ex Trolle-Ljungby 30/10 (SST), 
22 ex str S Landön 31/10 (GRFL), 36 ex str S 
Kristianstad 1/11 (JLR), 4 ex str S Ivetofta 1/11 
(MNY), 9 ex Trolle-Ljungby 3/11 (MNY), 2 
ex str S Åhus 5/11 (HC), 14 ex Tosteberga 7/11 
(MNY), 30 ex str S Landön 8/11 (MNY), 6 ex 
Adinal (N Ströö) 9/11 (HWQ), 2 ex Nymölla 
10/11 (MNY) och 4 ex Ivösjön 16/11 (MNY). 
Sammanlagt observerades 178 ex under höst-
sträcket 24/10-16/11.
Decemberfynd: 14 ex str S Balsby 2/12 (CNN) 
och 1 ex Tosteberga 17/12 (NWA).

Sångsvan
Stora flockar: 183 ex Yngsjö 5/1 (ARLA), 250 
ex Yngsjö kapell 13/2 (HWI), 300 ex Furu-
boda 26/2 (EVA), 359 ex Pulken 3/3 (CCT), 
97 ex Gualöv 22/11 (MNY), 700 ex Tosteberga 
10/12 (Sven Birkedal) och 210 ex Vittskövle 
24/12 (HWI).
Häckning: Par har observerats på flera platser 
men rapporter om säkra häckningar var få. 1 
par ruvade Svenstorp (S Röetved) 6/5 (UJK) 
och 4 juv Mansdala (Ovesholm) 12/5 (UJK).
Kommentar: Endast vid tre tillfällen tidigare 
har det rapporterats fler än 700 sångsvanar i 
vårt rapportområde. Högsta antalen var: mars 
1976 och mars 1983 då 1000 ex rastade i Ham-
marsjön.

Sädgås
Att rasbestämma sädgässen är svårt men det 
syns ett ökat intresse från enskilda rapportö-
rer att rasbestämma. Detta är viktigt inte minst 
under gåsräkningarna. Anledningen till detta 
är att skogssädgåsen, till skillnad från tundra-
sädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns 
representerade i vårt rapportområde. Under 
2016 blev den absoluta majoriteten av sädgäs-
sen rasbestämda vid de organiserade räkning-
arna. Jan- mars uppvisade inga särskilda avvi-
kelser från hur det har sett ut under de senaste 
åren. I mars fanns endast ett drygt hundratal 
sädgäss kvar, liksom under 2014 och 2015. Or-
saken var säkert tidigt vårväder.  Vid oktober-
räkningen sågs endast 7 sädgäss vilket numera 
är normalt. Under första halvan av november 
blev det tillfälligt vinterväder och detta av-
speglade sig direkt i antalet sädgäss. Över 
12 000 ex räknades in vid gåsräkningen mot 
knappt 3 000 ex motsvarande månad 2015. 
Nedan redovisas mer detaljerade antal rasvis.
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Sångsvanar 29/12 Vittskövle. 

Årsrapporten 2016



Tajgasädgås Anser fabalis fabalis
Under januari och februari noterades vid gås-
räkningarna 7 250 ex resp 8 646 ex. Under no-
vember och december var motsvarande antal 
9 137 ex resp 8 342 ex. Decembersiffrorna är 
klart lägre än 2015 då 13 186 ex räknades in. 
I likhet med föregående år var gässen koncen-
trerade till de norra och nordöstra delarna av 
räkningsområdet. Dock fanns åtskilliga även 
i de södra delarna av området, exempelvis 3 
000 ex Yngsjö kapell 26/11 (GRFL). De båda 
raserna överlappar således varandra i de södra 
delarna av Kristianstad kommun.

Största rapporterade flock var 3 300 ex Nor-
regård, Tosteberga 12/11 (GRFL).

Tundrasädgås Anser fabalis rossicus
Höga antal tundrasädgäss rasbestämdes vid 
januariräkningen, totalt 3601 ex. Antalet hade 
dock av okänd anledning sjunkit till 1 009 ex 
i februari. I december var antalet 3 737 ex. I 
jämförelse med 2015 var det dock i det när-
maste en halvering av antalet då 6 875 räkna-
des in.

Huvudkoncentrationerna fanns väster om 
Hammarsjön och i Egesideområdet.

Största rapporterade flock utanför räkning-
arna var 2 000 ex Fridhem - Vittskövle 25/12 
(GRFL).

Spetsbergsgås
Jan-mars: Högsta rapporterade antal blev 62 
ex Furuboda 19/2 (EVA)

Nov-dec: Under denna period koncentrerades 
förekomsterna till området Yngsjö - Friseboda 
och Gälltofta. Högsta rapporterade antal blev 
hela 138 ex Yngsjö kapell 26/11 (GRFL) och 
65 ex Gälltofta 14/12 (GRFL).

Kommentar: Antalet rapporterade spetsbergs-
gäss under såväl årets första månader som de 
sista har varit höga. T ex så var 171 ex, vid 
gåsräkningen i dec, det näst högsta antalet som 
noterats i dessa sammanhang. Någon direkt 
förklaring till detta finns inte i dagsläget.

Det borde egentligen vara tvärtom. Arten är i 
dag föremål för en förvaltningsplan i Danmark 
och Norge där den tidigare växande rast- och 
övervintringspopulationen numera hålls på en 
nivå på 60 000 ex. Är det en tillfällighet att 
vi hade fler spetsbergsgäss än de senaste åren 
hos oss eller har en del spetsbergsgäss börjat 
välja ett nytt östligare övervintringsområde? 
Eventuellt skulle ökningen kunna bero på att 
det börjar bli trångt på artens traditionella rast-
lokaler söder om Oslo.

Bläsgås
Vårfynd: 959 ex räknades in vid gåsräkningen 
12/3. Det är en bra bit från rekordantalet 2 237 
ex från 2012 vid samma räkningstidpunkt. 

Höstfynd: Under höstens gåsräkningar notera-
des som mest 941 ex 12/11.  Under de senaste 
åren har 600-1200 ex rapporterats under hös-
tens räkningar.

Kommentar: Antalet bläsgäss under sträcket, 
såväl vår som höst, är starkt varierande be-
roende av väder och vind. Huvuddelen av 
sträcket passerar söder om oss.  Det beräknas 
att det numera övervintrar 1 miljon! bläsgäss 
i Holland.

Spoven						11
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Fjällgås
Även under 2016 upptäcktes en fjällgås, denna 
gång under januari. En adult Gälltofta 16/1 
(GRFL, mfl). Gåsen var färgmärkt och utsatt 
i den svenska fjällvärden av det svenska fjäll-
gåsprojektet. Samma fågel sågs vid Tosteberga 
17/1 (Tobias Lilja Nordin, Bengt Nordin). 

Kommentar: Fjällgäss är knappast årliga i om-
rådet. Under 2015 gjordes ett höstfynd. Under 
perioden 2008-2014 gjordes endast 2 fynd i 
vårt rapportområde.

Grågås
Högsta antal som noterades vid gåsräkning-
arna inträffade under septemberräkningen, 10 
149 ex. Detta var den högsta septembersiffran 
sen 2012 då vi hade ytterligare några hundra 
grågäss i området. Från övriga räkningstillfäl-
len fanns inga anmärkningsvärda antal.

Kommentar: Flera av de senaste årens gåsräk-
ningar och kontroller av den häckande popula-
tionen visar att arten förmodligen har nått sitt 
maximum.

Kanadagås
Under decemberräkningen sågs 5 204 ex. Men 
de siffrorna väger lätt i förhållande till 9 034 ex 
i december 2013. December är oftast den må-
nad det ses mest kanadagäss vid räkningarna.

Häckningar: Endast en rapport om säker häck-
ning finns med 3 pull Röetveds våtmark 20/6 
(HC). Detta är naturligtvis inte den enda lyck-
ade häckningen men arten har med stor san-
nolikhet minskat i antal som häckfågel hos oss.

Vitkindad gås
Vårsträck: Högsta rapporterade antal är 11 500 
ex str O Strandvägen, Ivetofta 10/5 kl 20.15–
21.30 (LNI). Under våren 2013 fanns flera rap-
porter om cirka 20 000 sträckande ex. 

Höststräck: Några omfattande sträckrapporter 
för hösten finns inte.  Något lavinartat sträck 
som under hösten 2014, då 43 860 ex notera-
des över Österäng under ett par timmar, före-
kom inte. 

Häckningar: Antalet häckande par i skärgården 
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Gåsräkning 2016

Art 16-jan 13-feb 12-mar 17-sep 15-okt 12-nov 17-dec

Sädgås obestämd ras 2 748 3 000 30 - - 2 546 3 292

Skogsssädgås - ras fabalis 7 250 8 646 148 - 4 9 137 8 342

Tundrasädgås - ras rossicus 3 601 1 009 10 - 3 1 575 3 737

Spetsbergsgås 21 2 - - - 10 171

Bläsgås 294 283 959 - 105 941 245

Fjällgås 1 - - - - - -

Grågås 1 848 4 903 3 611 10 149 6 473 4 857 3 592

Grå x Kanadagås - - - 3 - 5 5

Kanadagås 2 663 2 434 352 12 14 1 288 5 204

Vitkindad gås 1 047 868 2 464 2 688 5 030 7 924 5 709

Prutgås - - - 4 - 3 -

Rödhalsad gås - - - - - - -

Stripgås - - - - - - -

Totalsumma: 19 473 21 145 7 574 12 856 11 629 28 286 30 297



uppskattas försiktigtvis till mer än 350 par. 9 
kullar rapporterades från Äspet 22/5 (GRFL). 
13 pulli Skräbeåns mynning 3/6 (LNI) kom-
mer troligen från närområdet.

Höstförekomst: Till skillnad från föregående 
år så var inte vitkindad gås den dominerande 
arten under gåsräkningarna. Således räknades 
7 924 ex vid novemberräkningen. Ett år tidi-
gare noterades 22 150 ex. Största rapporterade 
ansamling är 10 000 ex Isternäset 29/12 (Elisa-
beth Sturesson, Svante Söderholm).  

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten 
fortsätter, såväl lokalt i vårt område som hos 
den arktiska populationen. Årets relativt blyg-
samma siffror från sträck- och gåsräkningar 
speglar ingen reell nedgång. Så rapporterades 
t ex 143 940 ex sträcka förbi Kåseberga 16/5. 
Tyvärr upplevs en betydande olägenhet från 
de vitkindade gässen idag på jordbruksmark. 
Därför beviljas idag ett stort antal skyddsjakt-
stillstånd. 

Prutgås
Vårsträck: Den 18/5 var en hygglig sträckdag 
för prutgäss. 300 e x Hammar (Niklas Jepps-
son), 200 ex Adinal och 300 ex Karpalund 
(GSV). 

Sommarfynd: 2 ex Äspet 10/7 (UTO, NWA 
m fl). Även i augusti fanns en prutgås på plats 
mellan 4/8 och 20/8. Sommarfynd är inte helt 
ovanliga. Förra gången det begav sig var 2014.

Höststräck: Några högre antal noterades inte. 
Bästa rapporterade sträckdag blev 16/9 med 
drygt 1 600 ex där flest sågs vid Friseboda, 800 
ex (EVA). Den högsta dagssiffran från 2014 är 
dock betydligt mer imponerande 12 200 ex, 
samma plats och samma observatör. 

Decemberfynd: Det finns två stycken observa-
tioner, 2 ex Tosteberga bodar 7/12 (NWA) och 
1 ex N. Åsum 25/12 (GRFL). Vinterfynd är 
ovanliga. Förra gången detta hände var 2012.

{Stripgås}
1 ex 2/10 Yngsjö kapell (THL) och 1 ex Äspet 
4/10 resp 23/10 (CNN). Rimligen kan det 
handla om samma ex vid samtliga observa-
tionstillfällen. Denna asiatiska art anses inte 
uppträda spontant hos oss. 

Rostand 

En ej ringmärkt, honfärgad rostand uppehöll 
sig i området Vinnö ängar- Karpalundsdam-
marna – Isternäset 17-21/8 (Niclas Winqvist 
m fl).

Kommentar: Detta var det fjärde fyndet sedan 
millennieskiftet.  Totalt finns det nu 10 fynd i 
vårt område. Första fyndet gjordes i april 1976.

Gravand
Vinterfynd: En gravand sågs vid Äspet 1/1 
(SEN m fl). I februari sågs 2 ex Äspet 1/2 
(THL) och antalet ökade snabbt till 28 ex 10/2 
(JLR) och som mest 49 ex 26/2 (EVA). 

Vår och sommar: Under mars sågs som mest 
103 ex Äspet 13/3 (JLR) och 200 ex Pulken 
27/3 (Monica Hallberg, Sigvard Svensson). I 
april sågs som mest 200 ex Pulken 4/4 (EVA) 
och 100 ex Äspet (Karin Hernborg, ÖFR). 
Även i maj rapporterades stora antal med 190 
ex Äspet 5/5 (GRFL) och 200 ex Pulken 7/5 
(Hans Sandberg, Fredrik Andersson). 
Höst: Sista fyndet var 1 ex Äspet 24/10 (THL).
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Rostand 17/8 Karpalundsdammarna.



Snatterand
Vinterfynd: Arten sågs på fyra lokaler 1/1: 2 ex 
Vinnö ängar (SEN), 2 ex Skräbeåns mynning 
(LNI), 4 ex Tosteberga (FRY) och 44 ex Äspet 
(Sven Birkedal mfl). Därefter sågs mest en-
staka fåglar resten av vintermånaderna. Större 
ansamlingar var 4 ex Vinnö ängar 12/2 (Per-
Olof Kjellsson) och 6 ex Adinal 26/2 (HWQ). 

Vår och sommar: Största antalen var 20 ex 
Karpalund 15/3 (August Thomasson), 18 ex 
Isternäset 3/4 (UJK) och 16 ex Adinal 16/4 
(Sture Persson), men arten sågs också på 
många andra lämpliga lokaler t ex Terraviken, 
Lunkeskog och Hamiltonhills våtmarker. Dock 
rapporterades ingen konstaterad häckning.

Höst: Arten sågs under hela hösten med som 
mest 52 ex Äspet 5/11 (HWI). I december sågs 
som mest 22 ex Äspet 14/12 (CNN) och arten 
fanns kvar året ut.

Bläsand
Vinterfynd: Arten sågs första dagarna i januari 
med som mest 25 ex Vinnö 1/1 (SEN). Arten 
sågs åter i februari med som mest 60 ex Hovby 
13/2 (LNI) och 54 ex Vinnö 24/2 (Per-Olof 
Kjellsson).

Vår och sommar: De största antalen under vå-
ren var 200 ex Isternäset 24/3 (Magnus Hell-
dén) och 350 ex Håslöv 29/3 (THL). Flera 
individer har översomrat, men arten har inte 
försökt häcka i Skåne i modern tid. 

Höst: Första rapporterade sydsträckarna var 11 
ex Friseboda 28/8 (GRFL). Sammanlagt under 
hösten rapporterades 7242 ex str S och hög-
sta dagssumman var 1650 ex Friseboda 2/10 
(JLR). Arten fanns kvar året ut och största an-
talet i december var 59 ex Isternäset (Elisabeth 
Sturesson, Svante Söderholm).

Kricka
Vinterfynd: Många rapporter finns från första 
halvan av januari med som mest 50 ex Äspet 
1/1 (FRY) och 14 ex Tosteberga 16/1 (Nils Sö-

derbom, Lars Leonardson). Efter 8 feb finns 
många rapporter med som mest 40 ex Hovby 
ängar 13/2 (GRFL).

Vår och sommar: Antalet ökade långsamt i 
mars till 150 ex Pulken och 150 ex Isternäset 
24/3 (Jan Wernerman  resp. Magnus Hellden). 
I slutet av månaden steg antalet till max 650 
Håslöv 31/3 (GRFL). Största antalen i april var 
300 ex Håslövs ängar 16/4 (CNN) och 200 ex 
Isternäset samma dag (RSG). Arten rapporte-
rades från flera troliga häckningslokaler, men 
inga ungar sågs.

Höst: Arten sågs under hela hösten och högsta 
antalet blev 300 ex Äspet 31/8 (CNN). Störs-
ta antalet i december var 41 ex Äspet 28/12 
(HWI).

Stjärtand
Vinterfynd: Arten sågs på fyra olika lokaler 
under andra halvan av februari med början 1 
hane Hovby 13/2 (EVA, GRFL mfl).

Vår och sommar: Många observationer gjordes 
under mars-april, med som mest 24 ex Håslövs 
ängar 29/3 och 16/4 (THL, CNN). Sista vår-
fyndet var 1 ex Håslövs ängar 8/5 (UTO). Inga 
fynd gjordes under juni-juli och de första på 
höststräck dök upp i mitten av augusti.

Höst: Förhållandevis många förbisträckande 
rapporterades med som mest 150 ex Landön 
9/3 (HC, MNY). Totalt inräknades 363 på syd-
sträck och sista observationerna var en hane 
Äspet 2/12 (CNN mfl) och en hona Takholmen 
samma dag (NWA).

Årta
Vår och sommar: Första observationen var 2 
hanar Pulken 26/3 (HWI). Arten sågs parvis på 
flera lämpliga häckningslokaler: Pulken, Hås-
lövs ängar, Isternäset, Karpalundsdammarna 
och Hamiltonhill, men ingen säker häckning 
rapporterades. Sista observationen var en hona 
Takholmen 13/8 (PÖD).
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Skedand
Vår och sommar: Första observationen var 1 
hane Pulken 10/3 (UJK mfl). Största antalen i 
mars var 25 ex Pulken 28/3 (Karin Hernborg, 
ÖFR) och 42 ex Håslövs ängar 29/3 (THL). 
Största antalen i april var 48 ex Isternäset 16/4 
(HC) och samma dag ca 60 ex Håslövs ängar 
(UGS). Arten sågs på flera lämpliga häck-
ningslokaler men inga häckningsbevis rappor-
terades.

Höst: Största antalet sträckande var 16 ex Jule-
boda 6/11 (GRFL) och en fågel stannade kvar i 
Äspet åtminstone till 28/12 (HWI).

Brunand
Vinter: Arten övervintrar främst vid kusten och 
som mest sågs 44 hanar och 12 honor Landön 
16/1 (Frank Abrahamsson). I inlandet sågs ar-
ten när det var isfritt i Råbelövssjön med som 
mest 10 ex 4/1 (LSU) och 13 ex 27/2 (CNN).

Vår och sommar: Endast mindre antal sågs och 
inga häckningar har rapporterats. Dock sågs 
fåglar på en lämplig häcklokal vid Röetveds 
våtmark. 1 par 5/6 (UJK) och 1 hane + 3 honor 
20/6 (HC)

Höst: Från september rastade många i Råbel-
övssjön. Som mest sågs 300 ex Balsby 24/10 
(CNN) och 250 ex 30/11 (CNN). 100 ex sågs 
i Levrasjön 5/12 (MNY). Sista rapporten från 
Råbelövssjön var 15 ex Balsby 18/12 (CNN). 
De sista decemberveckorna sågs även ett min-
dre antal vid Äspet.

Vigg
Vinter: Största flockarna vid kusten var 1000 
ex Landön 16/1 (Kent O Andersson) och 2000 
ex Äspet 1/2 (THL). I Råbelövssjön sågs som 
mest 140 ex 8/2 (CNN).

Vår och sommar: I mars sågs som mest 1200 
ex Äspet 21/3 (Johan Hammar). Antalet mins-
kade sedan. Inga häckningsfynd gjordes men 
arten sågs under hela perioden på flera lämp-
liga lokaler.

Höst: Som mest sågs 3500 ex Äspet 5/11 
(RSG) och 1000 ex Landön 13/11 (CNN). 

Bergand
Vinter och vår: Antalet övervintrande och ras-
tande var högre än 2015. Som mest sågs 70 ex 
Äspet 21/2 (Bengt Paulsson, Mikael Jönsson). 
Under mars sågs som mest 46 ex Äspet 6/3 
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(August Thomasson). Sista observationen var 
1 ex 29/4 (LGN).

Höst: Första höstfyndet var 2 ex Äspet 1/9 
(Lennart Persson). Största antalet var 105 ex 
Äspet 21/12 (HWI).

Ejder
Vinter: En hane sågs Äspet 3/1 (Göran Anders-
son). Flera observationer av enstaka ex gjordes 
längs kusten från och med 9/2.

Vår och sommar: Enda inlandssträcket var 40 
ex Högskolan Kristianstad 3/4 (Brita Westrup, 
Eva Engberg). Ganska få ungar rapporterades, 
som mest sågs 21 pulli Äspet 21/5 (LNI).

Höst: Första sydsträcket var 3 hanar Juleboda 
3/7 (UGS). Ovanligt få sträckande sågs, största 
antalet var 1300 ex Friseboda 2/10 (JLR) och 
totalsumman blev endast 3614 ex. (Jämförel-
se: Största dagssumman 2015 var 4600 ex och 
totalt sågs 11658 ex.) Sista observationen var 
en hane Juleboda 10/12 (CNN).

Alfågel
Vinter och vår: Arten sågs längs kusten hela 
vintern. Det högsta antalet var 800 ex Furubo-
da 10/4 (HC). Sista vårfåglarna blev 1 par som 
str N Äspet 22/5 (GRFL).

Sommarfynd: 1 hane Rigeleje 4/7 (UGS) och 
kanske samma hane på Karet i Äspet 14/7 
(RSG, GRFL). Sommarfynd är ovanliga.

Höst: Arten sågs längs kusten från början av 
oktober och året ut. Största antalet var 200 ex 
Friseboda 16/12 (EVA).

Sjöorre
Vinter och vår: Arten övervintrade längs kus-
ten med som mest 35 ex Friseboda 29/1 (Arne 
Ekström) och 100 ex Furuboda 28/2 (Henrik 
Pihlemark, Ola Ejdrén). I mars sågs som mest 
120 ex Rigeleje 24/3 (UGS) och i april 150 ex 
Gropahålet 7/4 (THL). Sista vårobservationen 
var 12 ex Friseboda 21/5 (Göran Gustavsson 
m fl).

Sommar och höst: Första sydsträcket var 80 ex 
Friseboda 3/7 (Jan Wernerman). Många ras-
tade längs kusten. Största flockarna var 3000 
ex Friseboda 5/9 (GRFL) och 3500 ex samma 
plats 3/10 (JLR). Antalet rapporterade sträck-
ande var ganska lågt 5052 ex, kanske på grund 
av bristande rapportering. Största antalet 
sträckande var 2800 ex Friseboda 9/9 (JLR).

Svärta
Vinter och vår: Arten sågs vid kusten söder om 
Åhus från januari till och med april. Största an-
talet rapporterade var 30 ex vid tre tillfällen.

Höst: Arten sågs vid kusten från början av juli 
och största antalet sträckande var 210 ex Ju-
leboda 5/11 (GRFL). Totalt rapporterades 435 
sträckande vilket är något lägre än 2015.

Knipa
Vinter och vår: Största antalet var 380 ex Lan-
dön 16/1 (Frank Andersson).

Salskrake
Vinter och vår: Största antalen sedda i inlandet 
var 40 ex Råbelövssjön 12/3 (HC) och vid kus-
ten 200 ex Tosteberga 5/1 (Anette Strand mfl), 
475 ex Landön 16/1 (Frank Abrahamsson) 
samt 100 ex Valjeviken 19/2 (Anita Gustavs-
son m fl). Sista vårobservationen var en hane 
Äspet 2/4 (THL mfl).
Höst: Första höstfyndet var en honfärgad Rå-
belövssjön 14/10 (CNN). De flesta observatio-
nerna gjordes också i Råbelövssjön, där som 
mest 60 ex sågs vid flera tillfällen i december. 

Småskrake
Vinter och vår: Största antalet vid kusten var 
blygsamma 30 ex Äspet 12/2 (HWI) respek-
tive 25/3 (UGS).
Sommar: Många observationer gjordes men 
inga häckningsbevis rapporterades.
Höst: Endast mindre antal rapporterades, som 
mest 64 ex Landön 13/11 (Frank Abrahams-
son).
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Storskrake, hona

Storskrake
Vinter och vår: Största antalet var 300 ex Rå-
belövssjön 14/2 och 26/2 (CNN).

Sommar: Häckningar rapporterades från Enön, 
Ivetofta och Nymölla (LNI). Ungar sågs också 
vid Tosteberga 5/8 (Mimmi Hedlund mfl).

Höst: Största antalet under hösten var endast 
75 ex Råbelövssjön 13/12 (SSV).

Orre
Inget spel och inga observationer gjordes av 
orre i vårt område under 2016. Arten får tyvärr 
betraktas som utgången! 

Tjäder
Inga observationer under 2016. Senaste fyndet 
är från 2013 då en häckning konstaterades i 
norra delen.

Vaktel
1 spel Ängagårdsvägen 27/5 (HWI), 1 spel 
Vittskövle idrottsplats 27/5 (HWI), 1 spel 
Pulken 2/6 (CCT), 1-2 spel Ripa 5/6 och 21/6 
(SST, Ola Svensson), 2 spel Vittskövle mosse/
Kärrfästorna 9/7-4/8 (RSG, GRFL mfl) och 1 
spel Odersberga 10/9 (HC). Uppskattningsvis 
hördes 8 spelande fåglar på 6 olika lokaler.

Smålom
Vinterfynd: 11 ex Juleboda 5/1 (GRFL), 6 ex 
Gropahålet (Yngsjö) 13/1 (LNI) och 1 ex Ny-
ehusen 23/2 (HWI).

Vårfynd: 3 ex Furuboda 11/3 (CNN), 4 ex 
Friseboda 19/3 (GRFL), 1 ex Friseboda 26/4 
(JLR) och 2 ex Åhus 17/5 (THL).

Höstfynd: 130 ex, sträckande mot NO, Åhus 
3/10 (HC).

Sträckräkning: Sträckande smålommar rap-
porterades från Friseboda-Juleboda 5/9-12/11 
under 11 dagar, med 18 ex Friseboda 11/10 
(August Thomasson) som högsta dagsno-
tering. Sammanlagt sågs 41 ex vilket är ett 
mycket lågt antal.

Storlom
Rapporter om rastande storlommar vid kusten 
har kommit in från årets alla månader.

Största antal jan-april: 21 ex Friseboda 27/2 
(JLR) och 22 ex Juleboda 26/3 (UGS).

Häckning: Par med en pulli sågs i Raslången 
31/5 (GÖFL) men vid kontroll en månad se-
nare var tyvärr paret utan unge. Par har även 
rapporterats från Immeln 9/4 (HC) och 2 par 
från Ivösjön 28/5 (LNI).
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Större antal juni-dec: 55 ex Friseboda 19/7 
(Jan Wernerman), 34 ex Friseboda 19/8 (JLR) 
och 82 ex Juleboda 24/11 (Nils Kjellèn).

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räkna-
des under sept-dec 248 ex på sydsträck under 
17 dagar.

Svartnäbbad islom
Även i år har en svartnäbbad islom observe-
rats. 1 ex Juleboda 2/1 (THL).

Kommentar: Arten är en raritet men sedan 
2004 har arten endast saknats ett år (2012).

Smådopping
Vinterfynd: 2 ex Balsvik (Råbelövssjön) 7/1 
(CNN), 4 ex Valjeviken 15/1 (LNI), 1 ex Ny-
mölla (Skräbeån) 27-29/1 (LNI, NWA), 2 ex 
Landön 30/1 (GRFL), 1 ex Åhus (Gamla bron) 
19/2 (Leon Axelsson-Widén) och 1 ex Nymöl-
la (Skräbeån) 24/2 (UTO).

Häckning: 3 par Lunkeskog (N Ströö), dock 
inga pull eller 1k rapporterade, men 13 ex 16/8 
(HWQ, ARLA). 2-3 par Karpalunds dammar: 
2 pulli 27/5 (UTO), 4 st 1k 18/8 (JLR) och 
2 pulli 19/8 (HC). 1 par med 1 juv Röetveds 
våtmark 3/7 (UJK). Par, eller spelande fåglar, 
har setts vid Vä lyckor, Gladekärret (Maltes-
holm), Kärravången, (Borrestad), Vittskövle 
alle, Ekestads våtmark och Karlolsadammen 
(Degeberga).

Decemberfynd: 3 ex Balsby (Råbelövssjön) 
5/12 (CNN) och 1 ex Tosteberga bodar 6/12 
(NWA).

Skäggdopping
Stora flockar: 120 ex Åhus 27/3 (Tobias 
Ljungquist), 55 ex Furuboda 10/4 (HC), 110 
ex Råbelövssjön 30/10 (CNN) och 80 ex Ivö-
sjön 16/11 (MNY).

Häckning: 5 par sågs i Hercules dammar 12/5 
(ÖFR). Härifrån har rapporterats som mest 
rapporterats 6 pulli 21/6 (Hugo Johansson). 
Från Råbelövssjön har rapporterats: 2 pulli 

5/7 (CNN), 1 stor unge 5/7 (CNN), 3 pulli 
11/7 (CNN), 2 pulli 11/8 (HC) och 2 pulli 21/8 
(HC). Även ruvande par har setts i Näsumavi-
ken (Ivösjön) 29/4 (LNI) och bobygge Adinal 
(Färlöv) 18/5 (GSV).

Kommentar: Det skulle vara spännande att 
veta varför skäggdoppingarna har minskat så 
mycket i t.ex. Hammarsjön och Råbelövssjön. 
Tidigare fanns det så mycket som 80 par i Rå-
belövssjön.

Gråhakedopping
Vinterfynd: 2 ex Tosteberga bodar 13/2 (Åke 
Abrahamsson) och 1 ex Friseboda 30/12 
(RSG).

Häckning: Första obs på häckningsplats gjor-
des i Karpalunds dammar 15/3 (August Tho-
masson). För att få en någorlunda rätt uppfatt-
ning om hur många par som funnits i området 
finns följande rapporter: 2 par (Bobygge) Nöb-
belövs bränneri 9/5 (UJK), 3 par Nöbbelövs 
stärkelsefabrik 9/5 (UJK), 2 par Kärravången 
(Borrestad) 9/5 (UJK), 1 par (ruvande) Hercu-
les dammar 9/5 (BNI), 1 par (ruvande) Kar-
palunds dammar 10/5 (ARLA), 3 par (bobyg-
ge) Mansdala 12/5 (UJK) och 4 par (varav ett 
ruvande) Adinal (Färlöv) 21/5 (CNN). Utfal-
let blev följande: 2 pulli Adinal (Färlöv) 6/7 
(CNN), 2 pulli Adinal (Färlöv) 22/7 (GSV) 
och 1 1k Karpalunds dammar 18/8 (JLR).

Sträckräkning: Vid Juleboda-Friseboda räkna-
des 22 ex under sept-dec. Största antal var 6 ex 
Juleboda 5/11 (GRFL).

Kommentar: Uppskattningsvis 15 par har sä-
kerligen funnits i området under häckningstid. 
Varför de får ut så få ungar tål att tänka på. En 
möjlig orsak är ju att predatorer tar ungarna i 
ett tidigt skede.

Svarthakedopping
Vinterfynd: 6 ex Friseboda 12/1 (JLR), 6 ex 
Furuboda 11/2 (CNN), 5 ex Åhus 13/2 (Åke 
Abrahamsson) och 5 ex Friseboda 27/2 (JLR).

18	 Spoven



Vårfynd: 8 ex Friseboda 19/3 (GRFL) och 2 ex 
Yngsjö 3/4 (Brita Westrup).
Största flockar sept-dec: 6 ex Friseboda 12/11 
(RSG), 9 ex Juleboda 24/11 (Nils Kjellén), 9 
ex Friseboda 24/11 (Nils Kjellén) och 9 ex Fri-
seboda 22/12 (HWI).
Inlandsobs: 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 29/4 
(CNN).
Kommentar: Inlandsobservationer är sällsynta 
i vårt område.
Storskarv
Häckning: 439 par Brödjeholm 24/5 (NWA), 
298 par Lägerholmen 24/5 (NWA) och 140 par 
Fägö (Ivösjön) 29/5 (LNI).
Kommentar: Antalet par i Landöskärgården är 
ungefär som i fjol. Glädjande rapport från Ivö-
sjön efter några magra år.

Rördrom
Vinterfynd: 1 ex Tommarp, Råbelövssjön 26/1 
(JLR).

Tutande hanar: 2 ex västra delen av Hammar-
sjön 12/3 (EVA), 1 sj 12/3-13/5 i södra delen 
av Råbelövssjön (CNN, HC m fl), 2 ex Hercu-
les dammar och Herculesviken (Hammarsjön) 
20/3-16/6 (CNN, GRFL mfl), 1 ex Araslövs-
sjön 13/4-1/5 (HC), 1 ex Hammarsjön (utlop-
pet) 16/4-10/5 (THL, RSG) och 1 ex Karpa-
lund 29/7 (Henrik Strandberg).

Höstfynd: 1 ex Balsby Råbelövssjön) 15/11 
(CNN).

Silkeshäger
1 ex Adinal (Färlöv) 21-24/5 (Magnus Hell-
dén, GRFL, BSV mfl).

Kommentar: Så här fint besök har vi inte haft 
sen 2005. Detta var 5:e fyndet i vårt rapport-
område.

Ägretthäger
Vinterfynd:1 ex Balsby (Råbelövssjön) 3/1 
(CNN).

Vårfynd: 1 ex Pulken 26-27/3 (GRFL, Jonas 
Engzell), 1 ex Tostebarga ängar 27/3 (GÖFL), 
2 ex Pulken 6/4 (Roy Ottosson), 2 ex Hovby 
ängar (Hammarsjön) 10/4 (NWA), 2 ex Ham-
marsjön 15-16/4 (HC, THL, JLR), 1 ex Balsby 
(Råbelövssjön) 17/4 (CNN), 1 ex Råbelövs-
sjön (Utloppet) 20/4 (EAN), 1 ex Karpalunds 
dammar 20-21/4 (John Jonasson), 1 ex Skrä-
beåns mynning 25/4 (THL), 3 ex Araslövssjön 
30/4 (HC), 1 ex Edenryds badplats 1/5 (Mats 
Olsson), 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 15/5 
(CNN) och 1 ex Edenryd 28/5 (Ola Svensson).

Sommarfynd: 5 ex Oppmannasjön 16/8 (HC, 
SSV), 1 ex Skräbeåns mynning 21/8 (MNY), 
3 ex Oppmannasjön 22/8-28/8 (SSV) och 1 ex 
Hammarsjön 29/8 (EVA).

Höstfynd: 1 ex Adinal (N Ströö) 1/9 (August 
Thomasson), 1 ex Tosteberga 6/9 (MNY), 2 ex 
Hammarsjön 10/9 (EVA, CMA), 1 ex Kiaby 
(Oppmannasjön) 17/9 (JLR), 1 ex Kanalhuset 
(Kristianstad) 21/9 EVA), 1 ex Håslövs ängar 
23/9-11/10 (CMA, NWA, mfl), 3 ex Håslövs 
ängar 1/10-8/10 (NWA), 1 ex Lillö (Isternäset) 
11/10 (Torgny Reinholdsson), 2 ex Hammar-
sjön 15/10 (CNN), 1 ex Hammarsjön 23/10 
(GRFL), 1 ex Landön 31/10 (GRFL), 1 ex 
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Hammarsjön 3/11 (GRFL) och 1 ex Vanneber-
gaholmen 12/11 (HC).

Decemberfynd: 1 ex Balsby (Råbelövssjön) 
4/12 (CNN).

Kommentar: I år har ägretthäger rapporterats 
40 gånger. Ägretter har funnits i området näs-
tan hela året. Endast feb, juni och juli saknar 
rapporter. Arten har expanderat kraftigt de se-
naste tio åren.

Bronsibis
1 ex Isternäset 16-17/5 (CAM, GRFL, mfl). 1 
ex Hamiltonhill (Araslövssjön) 18-19/5 (HWI 
mfl).

Kommentar: Observationerna avser en och 
samma fågel. Arten är bara sedd en gång tidi-
gare, 2005.

Vit stork
Vinter och vår: Två par övervintrade vid Viby. 
Härnestads- och Hovbystorkarna började åter-
vända redan i februari. I Hovbyhägnet hölls 
också nya storkar som släpptes ut.

Sommar: Två par häckade i Viby och fick ut 

tre ungar. Fyra par häckade i Härnestad och 
fick ut fyra ungar. Två par häckade i Hovby 
och fick ut två ungar. Efter häckningen bildade 
de skånska ungstorkarna en stor flock om ca 
110 ex som sågs vid Åhus 8/8 (THL). Flocken 
fortsatte sedan norrut ända till Södermanland 
innan den vände söderut för att lämna landet.

Bivråk
Första fågeln sågs förbisträckande på Håslövs 
ängar 15/5 (Pär Söderquist mfl). Under sträck-
perioden i maj gjordes endast 6 observationer, 
de flesta troligtvis på väg norrut.

Häckningstid: Under juni-mitten av aug gjor-
des 9 observationer på olika lokaler. Inga 
häckningar kunde konstateras men observa-
tioner gjordes från en handfull potentiella 
häckningslokaler väl spridda i vårt område. 
Bivråken är en av vårt områdes ovanligaste 
häckande rovfåglar men den är nog något van-
ligare än vad rapporteringen visar. Arten hål-
ler en relativt låg profil under häckningstiden. 
Anmärkningsvärt att det inte gjorts några ob-
servationer i Bromölla och den sydvästra delen 
av kommunen.

Höststräck: Under perioden 16/8-17/9 har det 
endast rapporterats 17 sydsträckande fåglar 
vilket återigen är ett mkt dåligt resultat (nästan 
identiskt med 2015). Samtliga observationer 
utom två rörde ensamma fåglar. Undantagen 
var 5 ex str SV Råbelövssjön 31/8 (EAN) och 
2 ex str S Juleboda 17/9 (GRFL).

Brun glada
Vår/Sommarfynd: 1 ex Bromölla 22/5 (Mattis 
Ripsköld) och 1 ex Pulken 31/5 (Hans Run-
ske).

Höstfynd: 1 ex Tosteberga ängar 21/8 (Jan 
Karlsson), 1 1k str S Magkehem 31/8 (THL) 
och 1 ex Åsums ängar 26/9 (EVA).

Kommentar: Årets fyndbild stämmer väl över-
ens med tidigare uppträdande. Lite förvånande 
är det dock att inte fler vår/sommarfynd görs 
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då arten ökar i Sverige. Häckfynd görs nu årli-
gen i södra Skåne.

Röd glada
Stora ansamlingar: Den 3/12 räknade klubb-
medlemmar övervintrande glador. Då hittades 
följande stora ansamlingar: 53 ex Vanneberga, 
33 ex Borrestad och 46 ex Venestad. Andra 
stora ansamlingar var 50 ex Ängagården, Ege-
side 24/12 (HWI).

Kommentar: Fågelklubben har räknat över-
vintrande glador i början av december sedan 
2009. Den sammanlagda summan glador 3/12 
blev i år 196 ex vilket är imponerande många. 
För vidare info se Spoven nr 1 2017.

Havsörn
På den sedvanliga örnräkningen 7/1 rapporte-
rades uppskattningsvis 55-58 ex i Kristianstad 
och Bromölla kommun (NWA mfl). För vidare 
info se Spoven nr 1 2017.

Största ansamlingarna fanns denna gång vid 
Hammarsjön 11-13 ex, Ängagården, Egeside 
15 ex och vid kusten Åhus-Edenryd 16-17 ex. 
Högsta antalet under vintern blev 21 ex Toste-
berga 25/2 (Karl G Nilsson, Thomas Wallin). 
Största ansamlingen under december blev 21 
ex Ängagården, Egeside 28/12 (HWI).

Häckningar: Havsörnarna hade en bra häck-
ningssäsong. Sex lyckade häckningar resulte-
rade i 7-9 flygga ungar. På ytterligare någon 
lokal gjordes observationer av vuxna fåglar 
vilket skulle kunna indikera att det finns ytter-
ligare något häckande par att upptäcka (GÖFL, 
mfl)
Under de senaste åren har vi tappat kontakten 
med några par som försvunnit från sina tidi-
gare kända häckplatser. Förhoppningsvis har 
de bara bytt revir. Hittar du något misstänkt 
havsörnsrevir är det bra om du kontaktar havs-
örnssamordnaren som i vår förening är Göran 
Flyckt.

Brun kärrhök
Första fågeln sågs redan 13/3 på Håslövs ängar 
(EVA mfl). En torr och varm vår/försommar 
resulterade i relativt god häckningsframgång 
inom projektområdet i Kristianstads Vatten-
rike. Totalt räknades 25 revir inom projektom-
rådet Hammarsjön/Araslövssön med minst 18 
påbörjade häckningar varav minst 14 lycka-
des. En klar förbättring från förra årets botten-
notering. Vid Karpalundsdammarna häckade 
dock endast två par framgångsrikt trots att 
fem revir noterades under våren. I en av dam-
marna konstaterades häckning i en videbuske, 
vilken resulterade i fyra flygga och ringmärkta 
ungar. Troligen häckade kärrhökarna i samma 
videbuskage 2015 men boet kunde inte hit-
tas. Nyttjande av videbuskar som häckplats är 
sedan tidigare känt från Hornborgasjön men 
detta torde vara den första konstaterade busk-
häckningen i Skåne. Vid Hammarsjön fanns 
12–14 par med bl.a. en 5-kull i Herculesdam-
marna. Därmed har 280 bruna kärrhökar ring-
märkts inom projektet under perioden 2004–
2016 (RSG, Mirja Ström-Eriksson).

Ytterligare observationer som indikerade revir 
eller häckningar gjordes vid Yngsjösjön, Väjla 
sjö, Näsumviken, Ivösjön, Ovesholm, Lyng-
sjön och Råbelövssjön. Sammanlagt rapporte-
rades det alltså 33 revir (par) från vårt område. 
Troligtvis finns det ytterligare minst en hand-
full häckningar.
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Årets sista fågel var en 1K Yngsjö 2-6/11 
(GRFL, RSG mfl). Detta var det näst senaste 
fyndet av brun kärrhök någonsin i vårt område. 
Från 1979 finns det två fynd av en hona/ungfå-
gel från Araslövssjön/Hammarsjön 17-18/11.

Blå kärrhök
Inga sommarfynd har rapporterats. Sista vår-
fyndet blev 1 hona Herculesdammarna 17/5 
(Leif Johansson mfl) och första höstfyndet var 
en sydsträckande hane Terraviken 15/8 (HC, 
THL).

Stäpphök
1 3K hane Håslövs ängar / Rinkaby ängar 16/4 
(CNN, RSG mfl).

Kommentar: Fågeln jagade och rastade i om-
rådet några timmar och gladde många. Undan-
taget 2012 så har arten varit årlig sedan 2010.

Ängshök
1 hona Herculesviken 3/5 (BNI), 1 par Hom-
mentorp 25-30/5 (gm PON mfl), 1 2K hane 
Everöd 11/7 (RSG), 1 2K hona Härnestad 
1-11/8 (CCT mfl) och 1 1K str S Olseröd 1/9 
(THL).

Kommentar: Paret försvann och verkade inte 
ha påbörjat någon häckning. 4 ströobservatio-
ner är ett väldigt magert resultat.

Duvhök
Inga rapporter om häckningar har inkommit.

Kommentar: Det hade varit värdefullt att få in 
fler uppgifter om häckningar för att kunna ge 
en rättvisande bild av häckningsförekomsten.

Sparvhök
Höststräck: Bästa sträcksiffran blev blyg-
samma 23 ex str S Sandafuret, Landön 1/10 
(GRFL, HC).

Kommentar: Bästa dagssiffran är 231 ex Lan-
dön 28/9 1983.

Ormvråk
Inga sträcksiffror har rapporterats. Bättre 
sträckbevakning under sept/okt efterlyses. 
Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med 
(minst tvåsiffriga antal).

Fjällvråk
Inga sträcksiffror har rapporterats. Bättre 
sträckbevakning under sept/okt efterlyses. 
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Nog ska vi väl kunna pricka in någon dag med 
(minst tvåsiffriga antal).

Inga sommarfynd finns. Sista vårfyndet gjor-
des i mitten av april och första höstfyndet gjor-
des i mitten av september, vilket är normalt

Kungsörn
Årets örnräking 7/1 bjöd på 4 örnar (3 ad och 
1 2K) i de södra delarna av Kristianstad kom-
mun (NWA mfl).

De etablerade paren lyckades med sina häck-
ningar och paren fick fram vardera en unge. 
Glädjande var att ytterligare ett par upptäcktes 
i den norra delen av kommunen. Paret påbör-
jade häckning men av okänd anledning miss-
lyckades de. 

I början av maj påträffades en kungsörnshona 
vid ytterligare ett potentiellt revir. Fågeln, som 
inte kunde flyga, transporterades till KFV men 
dog ett dygn senare. Örnar har setts i områ-
det både tidigare och senare varför det inte är 
omöjligt med ytterligare ett par i vårt område.

Hittar du något misstänkt kungsörnsrevir är 
det bra om du kontaktar örnssamordnaren, 
som i vår förening är Göran Flyckt. Speciellt 
sommarobservationer (maj-juli) är extra in-
tressanta.

Stäppörn
En 3K stäppörn höll till i området Lyckeboda 
–Östra Ljungby 30/3-8/4 (Kristian Gärdsborn 
mfl).

Kommentar: Detta var områdets andra obser-
vation. Örnen gladde många skådare under 
några dagar. Den första observationen var från 
oktober 1990 då 1 ex str S vid Vannebergahol-
men.

Fiskgjuse
Häckningar: I de konstgjorda boplattformarna 
vid Karpalundsdammarna och N Åsum lycka-
des häckningarna. I Hammarsjön (Kvarnnäs) 
verkade det som om honan försvunnit varför 
häckning uteblev detta år. (RSG, HC mfl). 

I Ivösjön fanns det gjusar vid 13 boplatser.  
Åtta par lyckades med häckningen och fick ut 
14 ungar (LNI).

Följande har rapporterats: Sydöstra Araslövs-
sjön 1 par bobygge 24/4 (Pär Söderquist), 
Borrestad 1 par ruvande 28/4 (UJK). Efter 
misstankar om ny häckplats i södra delen av 
kommunen 2015 kunde ett nytt bo hittas i Ege-
side. Fåglar sågs ruva 11/5 (LNI). Ytterligare 
observationer finns från Oppmannasjön där det 
eventuellt också finns häckningar.
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I övrigt var det skralt med rapporteringen av 
gjusehäckningar i sjöarna norr om Kristian-
stad. Inga rapporter har inkommit från Immeln 
men förhoppningsvis beror det på låg skådar-
aktivitet i norra delen av vårt område.

Aftonfalk
1 3K hane Herculesdammarna 11/5 (THL mfl) 
och 1 hona Åsums ängar 22/5 (Johan Falk).

Kommentar: Arten fortsätter att vara en fåtalig, 
men nästan årlig raritet. Sedan 2000 har arten 
dock bara saknats 2005, 2006, 2012 och 2014. 
Vårfynd i maj har dominerat fyndbilden stort 
vilket stämmer väl in på årets förekomst. 

Stenfalk
Vinterfynd: 1 ex Egeside 5/1 (THL), 1 ex 
Fårabäck/Vannebergaholmen 11-13/2 (THL, 
GRFL), 1 ex Hammar 13/2 (JLR) och 1 ex 
Balsby 5/12 (CNN).

Vårsträcket: Under perioden 28/3-17/5 rappor-
terades 12 ex, varav majoriteten under senare 
delen av april/början av maj.

Höststräcket: Första observationen gjordes 
ovanligt tidigt, 1 ex Friseboda 4/8 (THL). 

Detta var det tidigaste augustifyndet någonsin. 
Tidigare finns fynd från 19/8 (1982, 2002 och 
2007). Även årets andra höstfynd var tidigt, 1 
ex Legeved 20/8 (LGN). Under perioden 2/9-
24/11 rapporterades ca 28 ex, med en tydlig 
sträcktopp i september/början av oktober.

Lärkfalk
Under häckningstid har det kommit in rap-
porter från 4 olika lokaler där någon form av 
högre häckningsindikation finns, t ex varnande 
fåglar eller nyflygga ungar, (karta nästa sida). 
Tittar man på hur observationerna under 1 
juni-16 aug är fördelade får man en bättre bild 
av häckningsförekomsten (karta nästa sida). 
Sommarobservationerna är ganska spridda 
över Kristianstad kommun, men endast två ob-
servationer finns från Bromölla. För att få en 
rättvisande bild av hur många par lärkfalk som 
häckar i vårt verksamhetsområde behöver man 
riktade inventeringar.

Äldre riktade undersökningar 1972-76 gav 
uppskattningsvis 36 par och under de bägge 
atlasinventeringarna rapporterades 34-37 par. 
Det visar på en ganska stor och stabil före-
komst i vårt område.

24	 Spoven

Fo
to

: L
in

da
 N

ik
la

ss
on

Aftonfalk 3K hane 11/5 Herculesdammarna.



Pilgrimsfalk
Vinter/Vårfynd: Under januari - mars har det 
nästan dagligen setts pilgrimsfalk någonstans 
i vårt område. Det är svårt att säga hur många 
fåglar som varit inblandade, eftersom de är 
goda flygare och förflyttar sig snabbt, men det 
rör sig minst om 1-2 adulta och en 2K-fågel, 
eventuellt flera, som övervintrat i vårt område.

Under april har det rapporterats flitigt från 
Håslövs ängar där en adult fågel haft revir. Yt-
terligare en knapp handfull observationer har 
rapporterats men återigen är det svårt att säga 
om det är olika fåglar. Flera rör nog de över-
vintrande fåglarna men troligtvis finns också 
flera nya individer som rastat under sin färd 
norrut.

6 olika majfynd finns rapporterade varav det 
sista var en 2K-fågel på Håslövs ängar 8/5 
(GRFL, EVA).

Sommarfynd: 1 ex Karpalund 9/6 (Peter 
Bryngelson, Per Nyberg mfl).

Höstfynd: Först ut var en 2K-fågel Äspet 1/8 
(GRFL, Jan Wernerman) och därefter ytterli-
gare 3 ex (2 1K samt en icke åldersbestämd) 
under augusti. Under sept-nov gjordes 24 ob-
servationer och även här är det mycket svårt 
att avgöra hur många olika individer det rör sig 
om.

Decemberfynd: Det har inkommit rapporter 
om 6 fynd, 5 ad och en 1K. Flera av observa-
tionerna gäller säkert en ad som kommer för-
söka övervintra i vårt område.

Vattenrall
Antalet vinterrallar var högt under eftervintern 
och lågt under förvintern.  

Eftervinter (jan-feb): Sammanlagt rekordhöga 
11 rallar; varav som mest 5 ex vid Strandpro-
menaden i Bromölla 5/1 (LNI), 4 ex från fyra 
olika platser runt Råbelövssjön och 2 ex vid 
Oppmannasjön i Kiaby. 

Förvinter (dec): Få decemberfynd; 1 ex hörd 
vid Österslövs badplats i Råbelövssjön 3/12 
och 11/12 (HC).

Sothöna
Flockar med fler än 100 ex rapporteras regel-
mässigt under vinterhalvåret, från oktober till 
januari, vid Valjeviken och södra Råbelövs-
sjön.

Vid Valjeviken sågs som mest 1000 ex 30/1 
(LNI, UTO). Maxsumman vid södra Råbel-
övssjön uppgick till 200 ex rapporterade vid 
flera tillfällen under januari och oktober. 

Trana
Övervintrare: 1ex Yngsjö kapell 9/1 (UTO 
mfl) kan indikera övervintring. Dock gjordes 
inga fynd i området under december året före. 

Vårrastande: De tranor som häckar i vårt om-
råde är först på plats och anländer ofta parvis 
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eller i småflockar en bit in i februari. Första 
fyndet var 2 ex Pulken 11/2 (FRY).

Någon vecka senare än i fjol började större 
antal uppträda vid Pulken. 1150 ex noterades 
på kvällen 16/3 (EVA). Samma dag som i fjol, 
28/3, tangerades fjolårets rekord med 8600-
8700 ex (EVA, Tony Servin, Annika Servin).

Rastperioden varade ungefär lika länge som i 
fjol med ca 30 dagar med mer än 1000 rappor-
terade tranor vid Pulken. Sista dagen med mer 
än 1000 tranor var den 11/4 (Eva Klevemark, 
Björn Klevemark).

Häckningar: Rapporter om tranor som visat 
häckningsindicier eller uppträtt enstaka eller i 
par under häckningstid minskar, förmodligen 
som ett resultat av att arten blivit vanligare och 
rapporteringen försämrats. En bättre rapporte-
ring behövs för att vara säker på att arten inte 
minskar.

Maj-september: Under maj noterades 200 tra-
nor vid Hovby (CNN). Under juni-juli sågs 
bara mindre flockar på upp till 25 fåglar i om-
rådet. Under augusti ökade antalet igen och 
100 ex noterades vid Fredriksdalsviken 10/8 
(EAN), 450 ex Legeved 22/8 (SSV), 570 ex 
Hovby ängar 27/8 (EVA) och upp till 450 ex 
vid Pulken första veckan i september (Lennart 
Persson m fl). Under september rapporterades 
850-1000 tranor vid Hovby, Pulken och Gring-
elstad (EVA, Carl Andersson gm HC). 

Höststräckare: Inga höststräckare har rappor-
terats. 

Strandskata                             

Vårfynd: Årets första fåglar sågs på flera håll 
den 8/3. Vid Tosteberga 3 ex (CNN), Landön 
10 ex (CNN), Käringön 2 ex (NWA) och Skrä-
beåns mynning 2 ex (LNI).

Större flockar: 54 ex Vannebergaholmen 22/3 
(JLR) och 48 ex Isternäset 31/3 (Nick Gräntz).

Häckning: Arten häckar med åtskilliga par i 
vårt område, mest vid kusten men även i större 

utsträckning på åkermark eller hustak i inlan-
det.

Höst: Större summor noterades vid Äspet med 
52 ex str S 19/7 (Elisabeth och Svante Söder-
holm) och 80 ex str S Juleboda 7/8 (UGS). 
Sista observationen var 1 ex Äspet 4/10 (JLR).

Skärfläcka
Vårfynd: 19/3 rapporterades årets första vid 
Äspet med 13 ex (Ulf Oscarsson mfl) och Van-
nebergaholmen 4 ex (GRFL). Vårens största 
ansamlingar fanns vid Äspet med 80 ex 1/4 
(GRFL) och 110 ex 7/5 (Jens Mattsson, Adam 
Bergqvist).

Häckning: 87 ex sågs som mest under häck-
ningstid i Äspet, minst 8 ex ruvande, men de 
enda observerade årsungarna var 2-3 ex 12-
13/7. Däremot blev det några lyckade häck-
ningar i Terraviken där 4-5 par tillsammans 
fick ut 12 ungar. En ruvande sågs även på Van-
nebergaholmen, dock utan resultat.

Inlandsobsar: 1 ex Håslövs ängar 11/4 (RSG), 
4 ex Isternäset 23/4 (GRFL mfl) och 2 ex 
Isternäset 15/6 (EAN). 
Höst: Årets sista var 3 ex Äspet 21/9 (GSV).

Mindre strandpipare
Vårfynd: Årets första var 1 ex i Övarp 28/3 
(Mikael Svensson). Detta var det tidigaste fyn-
det någonsin i vårt område.

Under häckningstid sågs arten som vanligt på 
ett flertal lämpliga lokaler som grustag och 
halvtorra våtmarker, men konstaterade häck-
ning eller avledningsbeteende rapporterades 
endast från Äspet, Horna grushåla, Bäcka-
skogs grustag och Sånnarna.

Höst: Regelbunden rastare i vårt område, 
främst på kustlokaler. Sista observationen var 
1 ex Äspet 26/8 (LGN mfl).

Större strandpipare
Vårfynd: En tidig individ sågs vid Tos-
teberga redan 6/2 (Anette Strand mfl).                                   
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Häckning: Hos oss en ganska vanlig häckfågel 
längs kusten från Åhus – Edenryd.

Höst: Största flock var 90 ex Äspet 14-15/8 
(HWI). Årets sista var 1 ex Terraholmen 14/10 
(MNY).

Ljungpipare
Vårfynd: Första rapporterade individen var 1 
ex Håslövs Ängar 27/2 (GRFL). Enda större 
flocken under våren var 350 ex Fjälkinge 10/4 
(RSG).

Höstfynd: Regelbunden rastare. Största flock 
var 3000 ex rast Svaneholm 1/11 (GRFL).    
Vinterfynd: 14 ex Tosteberga 4/12 (GRFL) och 
3 ex Hammar 25/12 (Niklas Jeppsson).

Kustpipare
Vår: 10-23/5 rastade enstaka individer främst 
vid Äspet, men också vid Landön och på Van-
nebergaholmen.

Höst: Arten sågs regelbundet i små antal på 
kustlokalerna, främst i Äspet, juli-oktober, 
med största ansamlingen, 39 ex Vanneberga-
holmen 24/10 (JLR). Sista observation var 1 
ex rastande Terraviken 12/11 (LNI) och 1 ex 
str S plus 8 ex rastande på Vannebergaholmen 
(HC, SEN) samma datum.

Tofsvipa
Vinterfynd: Redan 2/1 sågs 1 ex på Håslövs 
ängar (Torgny Reinholdsson), 35 ex Gum-
mastorpasjön (Ulf Jungbeck), 50 ex Köpinge 
ängar (Mona Wall, ARLA) och senare 1 ex vid 
Nymö 26/1 (BNI), Åsums ängar och Hovby 
26/1 (GRFL).

Vår: Från och med februari sågs vipor på 
många håll och de största ansamlingarna var ca 
200 ex både vid Vinnö ängar 9/3, Horna ängar 
12/3 och Karsholms gods 12/3 (HC).

Höst: Större flockar med rastande fåglar var 
700 ex Terraviken 25/8 (MNY) och 800 ex 
Svaneholm 1/11 (GRFL). Årets sista obs var 
12 ex Vinnö ängar 27/12 (CNN).

Kustsnäppa
Vårfynd: 1-2 ex rastade i Äspet 18-21/5.

Höstfynd: 11/7-3/10 rastade arten regelbundet 
på flera kustlokaler med som mest 40 ex Äspet 
30/8 (NWA). Enda inlandsfyndet var 1 ex Is-
ternäset 18/7 (Svante Söderholm mfl).  Hös-
tens sista obs var 1 ex Äspet 3/10 (EVA mfl).
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Sandlöpare
Höst: 1-9 ex rapporterades regelbundet från 
kustlokalerna med Äspet i spetsen, mellan 
17/7-14/10.

Småsnäppa
Vår: 1-2 ex rast Äspet 16/5-7/6.

Höst: Regelbunden rastare i Äspet 8/7-2/10. 
Största ansamlingen var 35 ex 25/8 (LGN).

Övriga obsar: 1 ex Kälkestad, Oppmannasjön 
16/8 (HC) och 1 ex Fårabäck 7/9 (CMA).

Kommentar: Så stora ansamlingar är sällsynt 
förekommande. Rekordet från vårt område är 
57 ex 7/9 2014. Inlandsfynd är mycket ovan-
liga.

Mosnäppa
Vår: 1-6 ex rapporterades 8-28/5, flest från 
Äspet, men även från Håslövs ängar, Isternäset 
och Adinal.

Höst: Mellan 4/7-10/9 sågs 1-4 ex regelbundet 
vid Äspet. Endast en obs från annan lokal; 2 
ex rast Isternäset 18/7 (Svante Söderholm mfl).              

Tuvsnäppa
1 ex Äspet 10/9 (GRFL mfl). 1 ex larmades från 
Fårabäck men försvann i ett obevakat ögon-
blick (tyvärr inte rapporterad). Fågelklubben 
hade exkursion i Juleboda och åkte till Äspet 
i hopp om att fågeln skulle rasta där om den 
fortsatt söderut. Tuvsnäppan upptäcktes gan-
ska omgående när den flög runt och lockade i 
en liten flock med kärrsnäppor. Fågeln kunde 
ses rasta ca 5 min innan den ivrigt lockande 
tog höjd och försvann söderut.

Kommentar: Detta var områdets 8:e fynd. 
Samtliga fynd har gjorts i Kristianstad kom-
mun.

Spovsnäppa
Vårfynd: 1 ex Äspet 19/5 (Kåre Engberg).

Höstfynd: Första individen sågs vid Äspet 2/7 
(Monica Pedersen mfl). Sedan rastade arten 
regelbundet vid kustlokaler med som mest 40 
ex i Äspet 12/7 (GRFL). Sista observation 1 
ex rast 1/10 Äspet (Ingo & Barbara Leibiger).

Skärsnäppa
1-2 ex Äspet 1-3/10 (Barbara o Ingo Leibiger 
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mfl), 2 ad Hamrarna 11/10 (August Thomas-
son), 1 ex Äspet 23-31/10 (EVA mfl) och 1 ex 
Äspet 3-10/12 (BSV mfl).

Kommentar: Ovanligt många fynd. Fyndet 1 
oktober var det näst tidigaste höstfyndet nå-
gonsin i vårt område. Tidigaste fyndet var 2 ex 
str S Friseboda 30/9 2007.

Kärrsnäppa
Vårfynd: Första observation var 1 ex Äspet 
12/3 (Lennart Persson). Arten sågs sedan 
mest vid kustlokaler med som mest 35 ex rast 
Äspet 22/5 (GRFL). Inlandsobsar var 1 ex 
Pulken 7-8/4 (EVA, UTO), 1 ex Isternäset 28/4 
(EAN) och 3 ex Håslövs ängar 7/5 (RSG).                               
Sensommar/Höstfynd: Höstens observationer 
gjordes från midsommar till 25/9 med största 
flockarna 560 ex Äspet 17/7 (GRFL) och 500 
ex Äspet 8/8 (THL).                                

Kommentar: Av sydlig kärrsnäppa calidris 
schinzii finns inga helt säkerställda observatio-
ner 2016. 

Myrsnäppa
Vår: 18/5-1/6 rastade 1-6 ex i Äspet. Enda ob-
servationen utanför Äspet var 1 ex Isternäset 
26/5 (RSG).

Höst: Regelbundna observationer av 1-3 ex 
gjordes vid Äspet 3/7-4/9.

Brushane
Vår: Första fågeln för året var 1 ex Håslövs 
ängar 19/3 (GRFL) och där rastade senare 
vårens största flock på 110 ex 7/5 (RSG). 
Spel rapporterades från Fredriksdalsvi-
ken 1/5 (Inger Svensson mfl) och Håslövs 
ängar 5/5 (Rune Stenholm Jakobsen mfl).                                                             
Höst: Regelbundet rastande i både kust och in-
land, främst juli till september. En större flock 
sågs med 140 ex på Isternäset 21/8 (GRFL, 
THL mfl). Årets sista fågel sågs vid Valsegår-
den Vanneberga 16/10 (RSG).

Dvärgbeckasin
Vinterfynd: 1 ex Södra Råbelövssjön 3-16/1 
(CNN, HC).

Vårfynd: 1 ex rapporterades från Viby äng 
mellan 28/3-30/4 (HC mfl).

Höst: 5/9-26/11 rapporterades 1-2 ex vid elva 
tillfällen från Tosteberga, Äspet och flera loka-
ler där emellan.

Enkelbeckasin
Vinterfynd: 1 ex Äspet 4-13/1 (GRFL, LNI), 
Hamrarna 5/1 (JLR) och Nymölla 17/1 (Seth 
Nilsson).

Vår: Tidiga observationer var 1 ex Ängagårds-
vägen 13/2 (HWI) och 1 ex Arkelstorpsviken 
28/2 (UTO).

Största antal: 65 ex viby äng 29/3 (THL) och 
50 ex Hovby ängar 16/4 (JLR).

Vinterfynd: Totalt 5 decemberfynd gjordes. 4 
kustfynd och ett inlandsfynd, 1 ex Balsby 3/12 
(HC).

Dubbelbeckasin
Vårfynd: Som mest 2 ex hördes spela på Hås-
lövs ängar 1-8/5 (RSG, EVA mfl).

Morkulla
Vinterfynd: 1 ex Hammarspynt 7-18/1 (JLR 
mfl), Vanneberga 17/1 (Bengt Nordin mfl) och 
Balsby 22/1 (CNN).

Vår: Första spelande fågeln rapporterades från 
Vånga 16/3 (UTO).

Höst: Sista observationen var 1 ex Härlövs 
ängar 14/11 (LNI).

Rödspov
Årets första var 5 ex Håslövs ängar 25/3 (CNN) 
och 2 ex Isternäset 26/3 (GRFL). Förutom på 
dessa båda huvudlokaler sågs i Vattenriket en-
dast 1 ex Pulken 24/4 (Birgit Svensson) och 1 
par vid Vilan 17/5 (Carl Tholin).
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Simultanräkningen i Vattenriket 16/4 (HC m 
fl) gav 8 ex Håslövs ängar (varav 2 honor enl 
CNN) och 6 ex Isternäset (varav 1 hona enl 
RSG), dvs endast 14 ex sammanlagt, varav 11 
var hanar! Den skeva könsbalansen inger oro 
för framtiden.

I ”Häckningsframgång för rödspov och tofs-
vipa på Håslövs ängar och Isternäset 2016” 
av Mirja Ström-Eriksson, Roine Strand-
berg & Richard Ottvall (Vattenriket i fokus 
2017:03) framgår följande: ”Som mest sågs 
17 rödspovar i Vattenriket men av stationära 
individer fanns 7 hanar och 2 honor på Hås-
lövs ängar samt 5 hanar och 1 hona på Ister-
näset. Det var endast tre par som skred till 
häckning men honan i det enda paret på Is-
ternäset påträffades senare död intill boet. I 
slutändan blev häckningsutfallet för rödspov-
arna noll även om 1 par noterades med ungar 
en kortare period.” Längre fram i texten kon-
stateras: ”Ett relativt högt predationstryck och 
en torr säsong med låg ungöverlevnad utgör 
sannolikt en viktig del av förklaringen. Röd-
spovens tillbakagång fortskrider och arten är 
nu på väg att försvinna som häckfågel från 
Vattenriket.”

Utanför Vattenriket sågs 1 ex Trolle-Ljungby 
mosse 13/4 (MNY gm HC) och 1 rastande 1k 

vid Vannebergaholmen 25/7 (HC). Årets sista 
obs var 1 1k Äspet 29/7 (Ulf Lindell). 

Myrspov
Vårfynd: 1 ex Isternäset 6/6 (EVA).

Under höststräcket juli-sept rastade mindre 
antal, 1-28 ex, regelbundet mestadels på kust-
lokalerna. Från inlandet sågs ett ex vardera 
vid Råbelövssjön 3/9 (CNN) och Adinal 3-7/9 
(ARLA, HWI).

Småspov
Vårfynd: 1-6 ex rapporterades från flera loka-
ler mellan 14/4-15/6.
Höst: Rastande och sträckande individer ob-
serverades mellan 24/6-4/9 främst från kust-
lokaler. Största flock var 26 ex str Äspet 28/6 
(JLR).  

Storspov
Vinter: 1 ex Skräbeåns mynning 28-29/1 (LNI, 
NWA). Flera decemberfynd gjordes i området 
norr och söder om Landön.
Vår: Vårens första storspov sågs vid Aludden 
Araslövssjön 6/3 (HC mfl). En större flock 
sågs, 39 ex Håslövs ängar 8/4 (CMA).
Häckning: Indikation på häckning iakttogs 
från minst sju lokaler.
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Höst: Regelbunden sträck- och rastfågel. 
Största flocken var 44 ex str s Karpalund 21/6 
(Hugo Johansson).

Skogssnäppa
Vårens första obs var 1 ex Håslövs ängar 29/3 
(THL).
Regelbunden häckfågel i våtmarker i skog-
mark både i norr och söder. 
På höststräcket observerad i små antal, 1-8 ex, 
på våtmarkslokaler mellan juli och september.                                      

Svartsnäppa
Vår: Första observationen var 1 ex Håslövs 
ängar 29/3 (THL).
Höst: Tidiga sydsträckare rastade med som 
mest 18 ex Pulken 9/6 (Per Johansson mfl). I 
övrigt var arten en regelbunden rastare i min-
dre antal på våtmarkslokaler fram till septem-
ber. Senaste observation var 1 ex Äspet 13/9 
(Ulf Johansson).
Kommentar: Vårfyndet var det näst tidigaste 
genom tiderna och endast det andra marsfyn-
det. Tidigaste marsfyndet var 1 ex 27/3 1989.

Gluttsnäppa
Vår: 28/3-19/5 var arten regelbunden i små 
antal (1-8 ex) vid våra våtmarkslokaler.                          
Höst: 1-11 ex rastade på våtmarkslokaler mel-
lan midsommar och 25/9.

Grönbena
Vår: Rastade relativt allmänt i många av våra 
våtmarker mellan 14/4-26/5. Största flock var 
60 ex Håslövs ängar 8/5 (GRFL).
Höst: Rapporterades från många våtmarkslo-
kaler i antal upp till 40 ex mellan midsommar 
och september. 

Rödbena
Vår: Första observationen 1 ex Äspet 21/2 
(LNI). De flesta anlände senare, i slutet på 
mars.

Häckning: Häckningsindikationer har rappor-
terats från flera våtmarkslokaler men ungfåg-
lar sågs bara vid Håslövs ängar och Äspet.
Höst: Regelbunden rastfågel med upp till 35 
ex, främst på kustlokalerna till och med 12/9.

Roskarl
Vår: 1-3 ex Äspet 18-23/5 (THL, GRFL mfl).
Höst: 1-7 ex sågs vid kustlokaler, främst 
Äspet, 3/7-15/9.

Smalnäbbad simsnäppa
1 ex Äspet 19/6 (THL m.fl), 1 ex Äspet 31/8 
(NWA) och 1 ex str Juleboda 17/9 (GRFL).

Bredstjärtad labb
Från två extrema år, inga fynd alls 2015 och 
hundratals 2014, var fyndbilden mer normal 
2016. 1 ex str S Juleboda 15/10 (GRFL) och 2 
ex str S Juleboda 5/11 (GRFL). Samtliga fynd 
var 1 K fåglar, vilket också motsvarar normal-
bilden för höstfynden.

Kustlabb
Inga vårobservationer föreligger vilket är nå-
got anmärkningsvärt. 
Sommar - höstobservationer: Totalt rapporte-
rades drygt 50 ex. Högsta antal var 20 ex Jule-
boda 17/9 (GRFL, SEN). Av dessa sågs 14 ex 
i samma flock. 
Kommentar: Liksom under 2015 rapportera-
des cirka 50 kustlabbar. Detta är betydligt fär-
re än de cirka 110 som sågs under labbhösten 
2014 men mer än vanligt. Normalantalet ligger 
dock på drygt 25 observerade ex.  

Fjällabb
Vid ett tillfälle noterades fjällabb. 2 1K, Jule-
boda 17/9 (GRFL, LSU).
Kommentar: Då antalet rapporterade fjällabbar 
ökat fr o m 2011får 2 ex anses som ett magert 
resultat. Minst 12 ex sågs under rekordhösten 
2014.
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Svarthuvad mås
1 ad Fredriksdalsviken 30/4 (HC)
Kommentar: Det är tredje året i rad som svart-
huvad mås rapporteras. Det är dock förvånan-
de få observationer då arten sen 2010 häckar 
eller gör årliga häckningsförsök i en skrattmå-
skoloni på Falkaholmen utanför Sölvesborg.

Dvärgmås
Vinterfynd: Hela 48 ex sträckte vid Juleboda 
2/1 (GRFL). Detta är troligen det högsta antal 
dvärgmås som noterats under en och samma 
dag i området under vintern.

Vårfynd: 11 ad Håslövs ängar 7/5 (RGS) och 
6 ad och 1 2k str O Håslöv ängar 8/5 (GRFL). 

Vårsträcket passerar oftast förbi tämligen obe-
märkt, därav de vanligen fåtaliga observatio-
nerna.

Höstfynd: En rejäl samling rastade under någ-
ra dagar i oktober vid Fårabäck. Som mest no-
terades 60 ex 19-20/10 (Didrik Weber). Högsta 
antal som noterades sträckande var 80 ex Fri-
seboda 5/11 (HC). Antalet rapporterade dvärg-
måsar återgick således till mer normala antal i 
förhållande till föregående år då det totala an-
talet understeg100 ex. Vanligen ses dvärgmås 
enbart ute vid kusten under hösten men 6 ex 
födosökte bakom en potatisupptagare vid Yng-
sjö 14/10 (CNN).

Skrattmås
Häckningar: Följande häckningar finns rap-
porterade: 36 bon Saltholmen 5/5 (NWA, 
LNI, GRFL) i samband med den sedvanliga 
boräkningen. Häckningen misslyckades, inga 
skrattmåsar fanns kvar i början av juni. 20 par 
ruvande Noviadammen 10/5 (ARLA). Inga 
rapporter finns om resultatet. Antalet påbör-
jade häckningar, 56 st, blev lite bättre än 2015 
då cirka 30 par gick till häckning. De ungfåglar 
som ses vid Äspet kan antas kommer från en 
verkligt stor häckningskoloni, 2 500 - 3 000 
par, på Falkaholmen utanför Sölvesborg.

Kommentar: Läget är således dåligt i vårt rap-
portområde för en art som genom sitt häck-
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ningsbeteende ger möjlighet för andra arter att 
häcka framgångsrikt. 

Gråtrut
Häckningar: 540 bon räknades in på Salthol-
men och Trueskär vid boräkning 5/5 (NWA m 
fl). Ett klart framsteg från 2015 då 430 par räk-
nades in. Detta är det klart högsta antalet under 
perioden 2006 till 2016. Minst 81 pulli Åhus 
hamn (tak i hamnen) räknades in 25/6 (HWI). 
Även här ett bättre resultat än 2015 då ungefär 
hälften så många räknades in på samma tak.

Kommentar: Arten är numera nationellt rödlis-
tad p g a den minskat starkt. Men hos oss har 
den åter ökat sin häckningsnumerär under de 
senaste åren. 

Silltrut
Häckningar: Hela 9 ex sågs vid samma till-
fälle på Klinten 25/6 (NWA). Därutöver har 
silltrutar setts på Trueskär och Brödjeholmen. 
Dessutom finns en rapport från Gruarna om 
åtminstone 1 ex 4/5 (PON, PÖD). Det kan 
därför antas att numerären åtminstone inte har 
gått ner sen förgående år då det bedömdes att 
5 par häckade. Antalen bleknar dock vid jäm-
förelse historiskt sett. 1980 häckade 670 par i 
skärgården.

En rapport finns angående silltrutar med inter-
medius-karaktär, 1 ad Fjälkinge 26/5 (RGS).

Kaspisk trut
Vinterfynd: 1 ad Äspet 31/1 (Bengt Nordin, 
Tobias Lilja Nordin). Vinterfynd förekommer 
inte årligen.

Höstfynd: 9 ex, 6 av dessa 1K fåglar, finns 
rapporterade under hösten. Fåglar i andra års-
klasser enligt följande; 1 ex 3K och 1 ex 2K 
Stockaboden 9/9 (GRFL), 1 ex 2K Juleboda 
17/9 (GRFL). 

Kommentar: Som vanligt rapporteras mest 1K 
fåglar. Rapporteringen speglar en något högre 
förekomst än föregående år.

Vittrut
1 1K Äspet 24/12 (HWI mfl).

Kommentar: Roligt fynd, på självaste julaf-
ton, och det 6:e totalt. Detta var ett efterlängtat 
fynd av en art där vinterfynden minskat mar-
kant sedan millennieskiftet. Senast arten sågs 
hos oss var 2004.

Tretåig mås
Vinterfynd: 1 ex 2K Friseboda 3/1 (FRY, Anet-
te Strand, Tomas Nilsson m fl).

Höststräck: 1 ex 1K Äspet 5/11 (HC). 

Kommentar: Vinterfynd är ovanliga men före-
kommer. Förra gången vi hade ett vinterfynd 
var 2014. Endast ett ex under hösten, liksom 
2015, är långt under normalbilden. 2014 note-
rades t ex 8 ex under hösten. 
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Skräntärna
Häckningar: Det trogna gamla paret, för det 
är förmodligen samma fåglar, återvände till 
Trueskär i april (NWA). Vid boräkningen den 
5/5 hade dessa ett ägg i boet i tärnkolonin som 
höll på att etableras. Vid eftersök under andra 
hälften av maj fanns inte ett spår av skräntär-
norna. Enda rapporten som möjligen kan indi-
kera en häckning någonstans i området är en 
obs av en skräntärna som fångade fisk och flög 
bort med densamma, Rustningsskär 3/7 (HC). 
I övrigt finns inga observationer som tyder på 
någon lyckad eller ens påbörjad häckning till 
skillnad från 2015 då det åtminstone förekom 
häckningsförsök i området.

Kommentar: I samband med senaste fullstän-
diga inventeringen av skärgården 2004 skrevs 
i rapporten:

 “Sedan slutet av 1970-talet har skräntärnan 
häckat med cirka 15 par på Trueskär. De flesta 
år har häckningen lyckats väl. Men i slutet av 
1990-talet började antalet häckande par att 
minska. År 2004 blev läget prekärt då endast 
3 häckande par fanns kvar. Visserligen fullfölj-
de dessa den goda statistiken avseende häck-
ningsresultatet och 7 ungar ringmärktes.” 

Sen dess har skräntärnorna hankat sig fram 
såväl på Trueskär med något enstaka par som 
det har förekommit häckningar på såväl Rust-
ningsskär som på Gruarna. Men det har aldrig 
sett så trist ut för arten som 2016. Har vi för-
lorat denna karismatiska tärna som häckfågel? 

Kentsk tärna
Vårfynd: De kentska tärnorna vårrastar på 
flera platser längs Hanöbukten. Äspet är en av 
dessa rastplatser. Vid räkning av dessa rastade 
som mest 115 ex 16/4 (LSU).

Häckningar: Liksom under de senaste åren 
häckade arten inte i vårt område mycket tack 
vare att det inte fanns några stora stabila skratt-
måskolonier kvar som kunde erbjuda arten 
skydd.  Däremot fanns i Blekinge på Falkahol-

men utanför Sölvesborg en stor skrattmåsko-
loni. Där häckade cirka 280 par kentska tärnor.

Rastande: I Äspet rastade som vanligt många 
kentska tärnor under högsommaren. En del 
rapportörer drar slutsatsen att tärnorna häckat 
här. Men så är ej fallet. Så snart de kentska tär-
norna i närområdet, numera Blekinge, blivit 
flygga placerar föräldrafåglarna sin avkomma 
i Äspet. De första av dessa precis flygga ung-
fåglar, 3 ex, observerades 23/6 (Nick Gräntz). 
Högsta rapporterade antal, adulta och ungfåg-
lar, var 80 ex 18/7 (BNI). Detta är en ganska 
blygsam högstasumma då det t e x 2015 ras-
tade hela 285 ex.

Silvertärna
Vårsträck: Ett koncentrerat sträck över Skåne 
drar fram på våren. Vid Fredriksdalsviken pas-
serade sammanlagt hela 315 ex under förmid-
dagen 30/4. (HC). Minst 120 ex rastade i Rå-
belövssjön samma datum (HC, GRFL).

Häckning: Totalt häckade mellan 30 och 35 
par längs kusten och i skärgården. Detta är nå-
got färre än 2015. Tyngdpunkten låg i de östra 
delarna med flest, cirka 15 par, på Gruarna 
(PON). Häckningsresultatet är dock okänt på 
de flesta häcklokalerna.  Där någon kännedom 
finns som t ex Trueskär är resultatet negativt. 

Övrigt: Ett återfynd av en loggermärkt silver-
tärna finns rapporterad, 1 ad Terraholmen 10/6 
(RSG). 

Fisktärna 

Häckningar: Liksom under 2015 bedöms cirka 
35 par ha häckat eller gjort häckningsförsök 
längs kusten, sannolikt med dåligt resultat i de 
flesta fall. De flesta av dessa i området kring 
Tosteberga bodar och Trueskär. Häckningsför-
söket på Trueskär övergavs efter hand. Orsaken 
var med stor säkerhet predation bl a av mink. 
Från Äspet finns rapport om 1 bobyggande par 
25/6 (HWI). Från inlandslokaler finns inga 
rapporter med säkra häckningskriterier.
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Småtärna
Häckning: Den enda lokal det finns uppgif-
ter om utkläckta kullar är Terraholmen, 5 par 
(PON). Från Äspet rapporteras 5 ruvande par 
28/5 (GRFL). Dessa förefaller dock ha miss-
lyckats och det är mycket tveksamt om någon 
småtärna lyckades med sina häckningsförsök 
här. Slutsatsen är att det gick dåligt för småtär-
norna liksom under 2015.

Svarttärna
Häckning: Totalt häckade 16-17 par i Vattenri-
ket. Den mest kända lokalen är Hercules dam-
mar.  Men svarttärnor gick även till häckning 
på Håslövs ängar och i Herculesviken (RSG). 
Minst ett tiotal ungar kläcktes. Men slutresul-
tatet, liksom 2015, blev dåligt med bara 2-3 
flygga ungar (PON). 

Sillgrissla
1 ex Friseboda 17/9 (GRFL)

Kommentar: Medelvärdet är cirka 10 ex/år. 
Således är årets resultat väldigt lågt. Tillfällig-
heter? Under 2015 rapporterades exakt 10 ex.

Tordmule
1 ex Friseboda 13/9 (GRFL) och 1 ex Juleboda 
17/9 (GRFL).

Kommentar: Under 2014 och 2015 sågs över 
20 ex. Arten anses öka i Östersjön. Men hos 
oss var det ett uselt år även vad gäller denna 
alka. 

Tobisgrissla
Höstfynd: 3 fynd föreligger med 1 ex vid var-
je tillfälle: Äspet 11/9 (EVA), Juleboda 17/9 
(GRFL) och Juleboda 5/11 (GRFL).

Kommentarer: Av de större alkorna är obser-
vationer av tobisgrissla de ovanligaste i vårt 
område. Men under 2016 var tobisgrissla den 
mest rapporterade om än i ett blygsamt antal. 
Det årliga antalet brukar dock inte ligga på mer 
än cirka 4 ex. 

Skogsduva
Största rapporterade ansamlingen av skogsdu-
va inträffade 2016 vid en ovanlig årstid, näm-
ligen försommaren, 85 ex Kälkestad 3/6 (HC). 
Höst- och vinterfynd brukar vanligen svara för 
de högsta antalen.
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Turkduva
Högsta rapporterade antal 73 ex Lillö kungs-
gård 5/11 (EVA). 

Kommentar: Populationen tycks variera be-
tänkligt mellan åren. Under 2015 rapportera-
des som mest 30 ex från Lillö under november. 
Eftersom antalet vid Lillö kungsgård ofta rap-
porteras så kan antalen därifrån antas visa hur 
bra häckningsframgången varit under året. Om 
denna teori stämmer så gick det bra för turkdu-
vorna, åtminstone där, under 2016. 

Berguv  

Tre uvhäckningar konstaterades i rapportom-
rådet, men utfallet blev dessvärre inte känt hos 
något av paren. Därutöver gjordes en handfull 
ströobservationer av berguv under året. I Yng-
sjö hördes 1 ex 13/1 (Göran Cervin) och i De-
geberga ropade en uv 22/9 (gm FRY). I Kristi-
anstad rastade en berguv på Östra kyrkogården 
13/10 (EAN mfl) och på Ekenabben rastade en 
uv (troligen samma fågel) 18/10 (LSU, HC, 
mfl). 

Hökuggla
Under hösten har hökugglor invasionsartat 
dragit sig söderut från häckningsplatser i norr. 
Riktig var de kommer från är inte känt. Vår 
byggd begåvades med en fågel. 1 ex har setts 
i kanten av furet nära golfbanan i Åhus under 
knappt två månader, 25/9-19/11 (Johan Ham-
mar, JLR, HC mfl)

Sparvuggla
Efter invasionen 2011/2012 är fynden av 
sparvuggla fortfarande sparsamma. 1ex hördes 
spela vid Ekestad 30/1 (LSU). Inga fynd under 
häckningstid från de traditionella häcknings-
områdena i norr.

Kattuggla
Antalet lokaler varifrån det rapporterats katt-
uggla ökar för andra året i rad och uppgick 
2016 till drygt 40, vilken kan jämföras med 

fjolårets ca 30 och toppåret 2009 då ca 60 rap-
porterades.

Hornuggla
Få rapporter om spelande fåglar; 1 ex Opp-
manna kyrka 29/2 (UTO, Veronica Tollgren), 
1 ex Nymö 9/4 (BNI) och 1 ex Ripa 9/6 (Per 
Johansson, Per Nyberg, Peter Bryngelson). 
Återigen ett mediokert häckningsår med rap-
porter om mattiggande ungar från bara fem 
lokaler; Horna fure, Härnestad, Söndre Sand 
Vittskövle, Åhus golfbana och Näsby gård. 
Detta kan jämföras med 15 lokaler 2015.
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Hökuggla 26/9 Åhus golfbana. 



Jorduggla
Vinter, jan-feb: 1ex Äspet 17/1 (EVA, SEN, 
JLI) och 1 ex Håslövs ängar 13/2 (LNI). 

Vår, mars-maj: 1 ex Vinnö ängar 3/3 (HWI), 
1 ex Håslövs ängar 4/3 (JLR, LSU) och 1ex 
Hercules 9/3 (LSU).

Häckningstid, juni-juli: 1 ex Håslövs ängar 
15/6 (HC) och 1 ex Kärrfästorna 30/6 (THL). 
Inga indikationer på häckning.

Höst-förvinter: 1 ex Äspet 12/10 (MNY), 1 ex 
Vramsåns mynning 14/10 (Jan Svensson gm 
HC), 1 ex Fredriksdalsviken 20/10 (HC), 1 ex 
23/10-16/11 (kan röra sig om olika genomflyt-
tande individer) Äspet (EVA mfl), 1 ex Trolle-
Ljungby mosse 24/11 (MNY) och 1 ex Västra 
Hammaren 12/12 (NWA).

Pärluggla
Endast ett fynd, 1 ex iakttagen på vägskylt vid 
Äsperyd, norr om Vånga 16/4 (UTO, Veronica 
Tollgren). Det kan jämföras med fjolårets fynd 
från fem lokaler, alla i norr. 

Nattskärra
Vårflyttning: Ett anmärkningsvärt fynd gjor-
des under Äspettornet 21/5 (Åke Andersson). 
Fågeln hade förmodligen anlänt under natten/
morgonen. 

Häckningstid: Antal rapporterade revirhäv-
dande nattskärror från slätt- och kustfurena var 
i samma storleksordning som förra året, totalt 
12-13 spelande fåglar, med 1-3 spelande vid 
Pestbacken Gualöv, Vittskövle, Ängagårdsvä-
gen Egeside, Nyehusen, Fårabäck, nordväst 
om Bäckaskogs station, Juleboda och Halla-
vången V Nya grop. 

I norr hördes en vardera vid Vånga stenbrott 
och Gamla Arkelstorp. Överlägset flest note-
rades på eller vid Linderödsåsen med 10 spe-
lande Maltesholm 6/6 (Richard Ottvall) och 6 
spelande Stora Ry, Borrestad 1/6 (UJK).

Höstflyttning: Enda fyndet som kanske skulle 
kunna kallas för höstfynd utgjordes av 1 ex 
Pestbacken, Gualöv, 4/8 (NWA).  

Tornseglare
Förstafynden gjordes samma dag som under 
fjolåret (7/5), med fåglar iakttagna vid Her-
culesdammarna, Rinkaby skjutfält och Äspet 
(UTO, GRFL, EVA mfl) 

Större flockar (>100): Inga rapporter om mer 
än 100 fåglar föreligger.

Sista observationen utgjordes av 2 ex Balsby 
7/9 (CNN).

Kungsfiskare
För andra året i rad har en 75%-ig ökning skett 
av antalet kungsfiskarobservationer, från 134 
under 2015 till 232 under 2016. Under botten-
året 2014 var antalet observationer så lågt som 
31. Anledningen till ökningen finns förmodli-
gen att söka i ett antal milda vintrar i följd.
Häckning: Arten för en undanskymd häck-
ningstillvaro och trots de många observatio-
nerna, har inga häckningar rapporterats. 
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Jorduggla 15/6 Håslövs ängar. 



Biätare
1 ex Vittskövle mosse 12/6 (RSG). Senast ar-
ten sågs i området var när en flock med 8 fåglar 
rastade vid Friseboda 19-20/5 2013.

Härfågel
1 ex Rinkaby 14/10 (gm PON). En stor del av 
dagen sågs fågeln födosöka på en gräsmatta i 
byn. Mobilbilder visades ngn vecka senare för 
Patrik som bara kunde konstatera att nordost-
skådarna hade gått miste om en läcker fågel…

Göktyta
Vårsträcket: Under april-maj gjordes 15-20 
fynd som bedöms som rastande fåglar, viket 
innebär att vi är tillbaka i det antal som var 
normalt före fjolårets halvering.
Häckningstid: Fågelklubbens holkprojekt re-
sulterade i en misslyckad häckning vid Gul-
lyckeskär, SO om Oppmanna (UTO, Josefin 
Svensson, Patrik Tollgren). Vid Vittskövle fä-
lad konstaterades tre par varav två par fick ut 
ungar (RSG). Vi Näsby gård noterades häck-
ningscermonier 19/5 (Nils Kjellén) och senare 
på säsongen ringmärktes en hona med ruvfläck 
27/7 (Ola Svensson, UTO). 
Revirhävdande fåglar konstaterades på ytterli-
gare fyra lokaler; Isternäset, Lunkeskog, Hom-
mentorp och Drakamöllans parkering.
Höststräcket (aug-sep): Under perioden 15/8-
19/9 noterades rastande fåglar på två lokaler, 
vilket är färre än de närmaste närmast föregå-
ende åren. 

Mindre hackspett
Antalet lokaler arten noterades på under häck-
ningstid (mars-juli) var något färre. 26 loka-
ler under 2016 jämfört med 30 lokaler under 
2015. Två häckningsfynd gjordes.

Trädlärka
Vinterfynd: 1ex sågs födosöka i sanden ovan-
för dynerna Yngsjö havsbad 5/1 (GRFL) och 
1ex rastade på Håslövs ängar 13/2 (LNI).

Häckning: Har konstaterats Fjälkinge backe 
23/4 (CNN), Gropahålet 5/5 (Stefan Cherrug) 
och Horna grushåla 19/7 (HC).
Kommentar: Möjligtvis kan vinterfynden röra 
sig om försök till övervintring, men arten är 
tillbaka tidigt och de första brukar observe-
ras i slutet av februari. Inlandsvinterfynd är 
dock mkt ovanliga. Antalet rapporterade säkra 
häckningar är mycket litet trots att arten häckar 
längs hela vår kuststräcka och på många in-
landslokaler.

Sånglärka
Vinterfynd: Under januari sågs sånglärkor 
vid följande lokaler: 1 ex Karsholms gods 1/1 
(HC), 2 ex Tosteberga bodar 3/1 (Göran An-
dersson), 7 ex Vanneberga 5/1 (Anette Strand, 
Bengt Allberg, Eva Mattsson), 3 ex Tosteberga 
bodar 9/1 (Anette Strand, Lotta Berg), 1 ex Fu-
ruboda 9/1 (UTO), 2 ex Trolle-Ljungby mosse 
20/1 (HWQ) och 1ex Tosteberga 21/1 (Erik 
Johansson).

Höststräck: Inga höga sträcksiffror har note-
rats under höstflytten, det största antalet var 50 
ex Ö Hamrarna 11/10 (August Thomasson).

Berglärka
Höstfynd: 2 ex 8/11 Miklagård (NWA, MNY).

Kommentar: Arten är inte årligt förekomman-
de i vårt rapportområde. Ett fåtal fynd under 
senhöst passar väl in i tidigare fyndbild. 

Backsvala
Häckning:15 bohål Nöbbelöv stärkelsefabrik/
Skogsäng 9/5 (UJK), 36 bohål Bromölla/in-
dustriområdet i jordhög 18/5 (LNI), 97 bohål 
Bäckaskogs grustag 24/5 (Josefine Svensson, 
UTO), 10 bohål Bäckaskogs grustag 11/6 
(RSG) och 25 bohål Horna grushåla 30/6 (HC).

Kommentar: Den knapphändiga rapporte-
ringen av häckande backsvalor fortsätter, men 
2017 kommer en inventering av arten att göras 
i Skåne och det ska bli intressant att se resul-
tatet.
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Fältpiplärka 23/5 Landön.

Ladusvala
Vårfynd:1 ex Isternäset 31/3 (HC, GRFL), är 
nästan 2 veckor tidigare än förstafyndet för de 
sista 4 åren. Detta var det första marsfyndet nå-
gonsin i vårt område.

Höststräck: De högsta antalen från höstflytten 
var 1000 ex Terraviken 3/9 (MNY, HC) och 
1500 ex inför ”nattkvist” i vassarna vid Råbel-
övssjön 23/9 (HC).

Fältpiplärka
Inga aprilfynd. Årets första var 1 sj Gropahålet 
5/5 (Stefan Cherrug). Fågelklubben genom-
förde en översiktlig inventering (se Spoven 
4/2016, Nils Waldemarsson) och rapporter 
från häckningstid maj-augusti gav följande 
högsta häckningskriterier (lokaler från N mot 
S): 1 par i lämplig häckbiotop Bäckaskogs 
grustag 24/5 (Josefin Svensson, UTO) och 1 sj 
på lokalen 11/6 (RSG), 1 bobyggande par Dala 
Landön 16-23/5 (LNI, RSG), 1 permanent re-
virhållare i Horna grushåla 15/6-19/7 (ÖFR), 
minst 1 par på Sånnarna och 2 flygga ungar 

(LNI, FRY), 1 sj Äspet 19/5 (Nils Kjellén), 1 sj 
N om Gropahålet  2/6 (HC), 1 permanent revir 
S om Gropahålet (Pål Axel Olsson), 1 ex 250 
m N om Stockaboden 9/6 (NWA), 1 revirhål-
lande Tvillingaboden (Erik Heijbel gm HC), 
1 ex på Kumlan, V om Maglehem 7/5 (Kjeld 
Hansen) och 1 ad matade ungar Äskebjär 29/7 
(Jörgen Nilsson).

Årets sista obs var 2 1k Sånnarna 31/7 (FRY).

Större piplärka
1 ex str N Pulken 19/10 (CCT).

Kommentar: 12:e fyndet för vårt område. 
Arten är förvånansvärt svår att få in trots att 
det rimligtvis årligen flyttar förbi några under 
sept/okt. Senaste arten sågs var 2011.

Trädpipläka
Höststräck: Inga höga sträcksiffror har rappor-
terats. Det högsta rapporterade antalet var 40 
ex Terraviken 15/8 (HC, THL).

Kommentar: En mycket låg sträcksiffra med 
tanke på hur många som sträcker förbi vårt 
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område. Rekordsiffran för en dag är 4250 ex 
från 2011.

Ängspiplärka
Vinterfynd: Under januari sågs ängspiplärkor 
på 4 olika lokaler med som mest 5 ex Äspet 
4/1 (August Thomasson) och 7 ex Tosteberga 
ängar 15/1 (JLR). I februari rapporterades 1 ex 
Äspet 13/2 (Åke Abrahamsson, mfl) och 9 ex 
Håslövs ängar 19/2 (THL).

Höststräck: Högsta sträcksiffran var 400 ex str 
S Sandafuret Landön 1/10 (HC, GRFL).

Decemberfynd: 1-2 ex Västra hammaren 
6-12/12 (MNY, THL, NWA), 1 ex Nosaby 
golfbana 22/12 (RSG) och 1 ex Härlövs ängar 
25/12 (Elisabeth & Svante Söderholm).

Rödstrupig piplärka
Höstfynd: 1 ex Tosteberga 6/9 (MNY), 1 ex 
Näsby fält 7/9 (EAN), 2 ex Håslövs ängar 
14/9 (Mats Johannesson), 1 ex Isternäset 15/9 
(THL), 1 ex Svaneholm 17/9 (EVA), 1 ex 
Håstad 18/9 (HC), 1 ex Håslövs ängar 25/9 
(LNI), 1 ex Åsums ängar 26/9 (EVA), 1 ex 
Håslövs ängar 1/10 (EVA) och 1 ex Äspet 3/10 
(EVA).

Kommentar: Inga observationer gjordes un-
der våren utan som vanligt gjordes samtliga 
fynd under höstflytten i september till början 

av oktober. Sammanlagt sågs 11 ex på 8 olika 
lokaler.

Skärpiplärka
Vårfynd: 1 ex Östra hammaren 8/3 (NWA), 
1 ex Äspet 11/3 (HC), 2 ex Västra hamma-
ren 22/3 (JLR), 3 ex Äspet 24/3 (GRFL), 1 ex 
Äspet 30/3 (ARLA), 2 ex Vannebergaholmen 
2/4 (UJK), 1 ex Äspet 9/4 (THL) och 1 ex Väs-
tra hammaren 13/4 (NWA).

Höstfynd: Under höststräcket sågs 1-2 ex 
i Äspet 4/9 – 3/11 (THL, GRFL, Per-Olof 
Kjellsson), 1 ex Juleboda 10/9 (EVA, LSU, 
GRFL), 1 ex Skräbeåns mynning 14/9 (MNY), 
3 ex Trueskär 20/9 (NWA), 3 ex Käringören 
20/9 (HC), 1 ex Käringören 27/9 (JLR), 1 ex 
Terraviken 6/10 (LNI), 1 ex Västra hammaren 
11/10 (August Thomasson) och 1 ex Terrahol-
men 14/10 (MNY).

Kommentar: Som vanligt är det vid våra kust-
lokaler som fynden av skärpiplärkor görs och 
under 2015 gjordes inga inlandsfynd vilka är 
betydligt ovanligare.

Vattenpiplärka
1ex Äspet 31/10-1/11 (GRFL, THL, mfl).

Kommentar: 2 år i rad har vi nu fått korta men 
glädjande besök av vattenpiplärka i Äspet. Se-
naste fyndet desförinnan gjordes 2010. Arten 
var säkert förbisedd under 1900-talet men ökat 
focus på artbestämning och kanske ett tillfäl-
ligt förändrat flyttningsmönster gjorde att fåg-
lar regelbundet övervintrade i vårt område, 
främst i Äspet, mellan 1999-2010.

Gulärla
Vårfynd: De första gulärlorna anlände även i 
år i normal tid med 2 ex Håslövs ängar 16/4 
(CNN). Därefter sågs gulärlor rastande på flera 
lokaler runt Hammarsjön. Största ansamling 
var 40 ex Viby äng 30/4 (LGN).

Höststräck: Under höstflytten noterades som 
högst 300 ex Terraviken (HC,THL).
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Thunbergi: Under tiden 16/4-21/8 gjordes 
ovanligt många observationer, 14 st, av den 
nordliga rasen Thunbergi. Största antal var 10 
ex Håslövs ängar 15/5 (Osborne Lindberg) och 
20 ex Yngsjö 16/5 (THL).

Forsärla
Vinterfynd: 1-2 ex Skräbeån Nymölla kvarn 
1-14/1 (LNI, Björn Alfer), 1 ex Vramsån Tol-
larp11/1 (Jan-Åke Nilsson).

Häckning: Endast en säker häckning har rap-
porterats. 2 ex med föda åt ungar Blåherremöl-
la 2/7 (CNN). 

Möjliga häckningar: Observationer från möj-
liga häckningslokaler gjordes vid Rallatédalen 
Degeberga (GÖFL), Gräsma Huaröd (UJK), 
Forsakar (Kersti & Leif Östman), Åbergen 
Östra Sönnarslöv (EVA) och Sätaröd (Erik 
Sjögren).

Kommentar: En enda inkommen rapport speg-
lar absolut inte den verkliga häckpopulationen 
i vårt område och vi får hoppas på bättre skå-
daraktivitet och rapportering nästa år.

Sädesärla
Vinterfynd: 1 ex Yngsjö havsbad 8/1 (Peter 
Holm).

Sena höstfynd: 1-6 ex Äspet 1-28/11 (THL, 
SEN, CMA), 1 ex Tosteberga bodar 3/11 
(JLR), 1 ex Rinkaby skjutfält 5/11 (GÖFL), 
1 ex Gropahålet 22/11 (NWA) och 1 ex Käl-
kestad 26/11 (HC).

Sidensvans
Vår: Årets tre första månader bjöd på mindre 
flockar med 1-200 ex främst uppe i nordost 
runt Råbelövssjön Den största flocken var 200 
ex Österlövshus 30/1 (LNI, UTO) och vårens 
sista observation var 40 ex Brusåsvägen Öst-
erslöv 4/4 (HC).

Stora flockar: 400 ex Fjälkinge 10/11 (RSG), 
210 ex Bromölla 10/11 (MNY), 230 ex Öst-
ermalm 16/11 (CMA), 300 ex Härlövs ängar 

27/12 (Elisabeth & Svante Söderholm). Årets 
sista observation var 200 ex Vånga 28/12 
(GRFL).

Strömstare
Vinterfynd: Vid följande lokaler har över-
vintrande fåglar setts, Nymölla kvarn, Gärds 
Köpinge, Forsakar, Västervik, Östafors, Skät-
tilljunga, Tingalyckabäcken Maglehem, Lil-
lehems mölla, Årröds kvarn, Kumlan Mag-
lehem, Torsebro, Gaddaröd, Sibbarp, Årups 
slott, Edre ström Filkessjön, Mamölla Hörröd, 
Brotorpet Immeln, Åbjärs naturreservat och 
Fegelstorp Vånga.

Potentiella häckningslokaler: 1 ex Forsakar 5/5 
(JLR) och 1 ex Edre Ström 19/5 (Johan Falk).

Kommentar: Strömstare har setts vid ovanligt 
många lokaler under övervintringen. Trots att 
fåglar sågs på två potentiella häckplatser under 
sommaren har ingen häckning rapporterats.

Järnsparv
Vinterfynd: 1 ex Tosteberga ängar 15/1 (JLR), 
1 ex Tosteberga 19/2 (Maaike Strijbos, Marie-
Louise Berg mfl) och 1 ex Skräbeåns myn-
ning 27/2 (NWA). Årets sista månad bjöd på 
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två observationer. 1 ex Nosaby golfbana 22/12 
(RSG) och 1 ex Kanalhuset 25/12 (Elisabeth & 
Svante Söderholm).

Blåhake
Endast ett fynd gjordes under året av blåhake, 
1 ex Äspet 2/10 (BSV, GRFL, THL).

Kommentar: De flesta fynden brukar göras un-
der höststräcket, men det är en skulkig art som 
gärna rastar i ogräspartier och det är inte varje 
år som observationer görs.

Svart rödstjärt
Vinterfynd: 1 ex vid stenarna i norra delen av 
Äspet 4/1 (August Thomasson).

Häckning: Liksom 2015 har det rapporterats 
sjungande fåglar från en handfull lokaler det 
finns endast en rapport om lyckad häckning 
med 5 flygga ungar Kanalhuset 29/6 (LSU).

Kommentar: Bättre bevakning av häckloka-
lerna skulle säkert ge fler konstaterade häck-
ningar.

Buskskvätta
En ovanligt stor ansamling om 20 ex rastade 
på Håslövs ängar 2/9 (THL).

Svarthakad buskskvätta
Vårfynd: 1 hane Transval 28-29/3 (BSV mfl).

Häckning: 1 par Vittskövle mosse 10/7-3/8 
(RSG, GRFL, mfl). Paret genomförde en lyck-
ad häckning och minst 2 ungar blev flygga. 

Kommentar: Detta var den första konstatera-
de häckningen i vårt område någonsin. Arten 
ökar och har de senaste åren etablerat sig som 
svensk (skånsk) häckfågel.

Ringtrast
Vårfynd: 1 hane Sånnarna 9/4 (BSV), 1 hane 
Pulken 14/4 (EVA), 1 hane Sånnarna 16/4 
(Ingo & Barbara Leibiger), 2 ex Vanneberga 
plurra 16/4 (EVA), 2 ex Pulken 22/4 (Leif 
Dahlgren), 5 ex Fjälkinge backe 22/4 (RSG) 
och 1 ex Friseboda 29/4 (THL).

Höstfynd: 1 ex Östra hammaren 11/10 (August 
Thomasson).

Kommentar: Flest fynd gjordes som vanligt 
under vårsträcket, och i år sågs 13 ex under 
våren och 1 ex under hösten.

Björktrast
Stora flockar: 700 ex Österlövshus 1/1 (HC), 
450 ex Flackarps gård Råbelövssjön 15/1 
(SSV), 300 ex Österlövshus 30/1 (LNI, UTO), 
250 ex Egeside Ängagårdsvägen 4/2 (UJK), 
400 ex Härnestad 13/2 (GRFL). Under årets 
2 sista månader sågs stora ansamlingar med 
250 ex Kälkestad 26/11 (HC), 300 ex Balsby 
30/11 (CNN), 600 ex Pulken 18/12 (CCT), 
600 ex Österlövshus 18/12 (HC), 275 ex Sjö-
gård Yngsjö 21/12 (EVA), 300 ex Tosteberga 
ängar 21/12 (RSG), 300 ex Österlövshus 25/12 
(SSV), 500 ex Vånga 28/12 (GRFL), 700 ex 
Isternäset 30/12 (Svante Söderholm) och 800 
ex Tosteberga ängar 30/12 (RSG).

Taltrast
Inga rapporter om övervintrande taltrastar har 
gjorts.
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Rödvingetrast
Vinterfynd: 1 ex Kanalhusspången 2/1 (CMA), 
1 ex Arkelstorp 5/1 (UTO), 1 ex Ekenabben 
16/1 (JLR), 1 ex Österlövshusvägen 18-19/1 
(LNI, LSU) och 1 ex Balsby 15/2 (CNN).

Stora flockar: 125 ex Österlövshus 27/3 (HC), 
200 ex Österlövshus 28/3, ”bjöd på körsång i 
alla riktningar”, (HC), 400 ex Rinkaby ängar 
16/4 (RSG) och 300 ex sträckte i mindre flock-
ar Österlövshus 1/11 (HC).

Decemberfynd: 2 ex Vä lyckor 1/12 (HC), 1 
ex Balsby 4/12 (CNN), 50 ex Miklagård 4/12 
(GRFL), 2 ex Fjälkinge backe 12/12 (JLR), 
2 ex Edenryd 12/12 (MNY), 2 ex Österlövs-
hus 18/12 (HC), 6 ex Tosteberga ängar 21/12 
(RSG), 2 ex Vannebergaholmen 22/12 (RSG), 
1 ex Härlövs ängar 23/12 (RSG), 4 ex Härlövs 
ängar 25/12 (Elisabeth & Svante Söderholm), 
2 ex Skräbeåns mynning 25/12 (Ola Svens-
son), 1 ex Bjäret Karsholm 26/12 (HC), 10 ex 
Isternäset 30/12 (Svante Söderholm) och 15 ex 
Tosteberga ängar 30/12 (RSG).

Kommentar: Ovanligt många observationer 
gjordes av rödvingetrast och likaså ovanligt 
många fynd av stora flockar.

Dubbeltrast
Vinterfynd: 1 ex Fårabäck 11/2 (THL) och 4 ex 
27/2 Vanneberga plurra (Mona Wall, ARLA).

Gräshoppsångare
Sjungande fåglar: 12 ex Araslövssjön-Isternä-
set, 7 ex runt Hammarsjön, 1 ex Åhus kärr och 
4 ex Egesideområdet.
Kommentar: Antalet är detsamma som för 
2015. Har minskningen vi sett under flera år 
stannat upp eller har rapporteringen stabilise-
rats på en lägre nivå? Kanske är det dags för en 
organiserad räkning av sjungande gräshopp-
sångare?

Flodsångare
Sjungande fåglar: 1 ex Näsbygård 13-29/5 
(Anders Malmström mfl), 1 ex naturrum 29/5-
10/6 (SSV mfl), 1 ex 29/5 Härlövsborgstornet 
(HC), 1 ex 5/6 Grödby (MNY, LNI), 1 ex Ny-
mölla 14/6 (MNY), 1 ex 5/7 Holmenkärret Ju-
leboda (Anna-Lena Rickardsson).

Kommentar: 5-6 ex på lika många lokaler är 
något bättre än i fjol och visar att arten är en re-
gelbunden gäst under perioden andra halvan av 
maj till mitten av juli.
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Vassångare
Sjungande fågel: 1 ex Kanalhuset 2-7/5 (EAN 
mfl).

Kommentar: Vassångare har blivit en säll-
synt gäst numera. Senast den noterades här 
var 2012, vid Tolebäcken. Klassiska lokaler 
då den var i stort sett årlig, mellan 1981 och 
2008, var Herculesviken och vassarna utanför 
N Åsum. Första fyndet från vårt område var 1 
sj Håslöv 1972. Arten är rapporterad från ett 
tjugotal platser i Sverige under 2016 men våra 
lokaler har av någon anledning tappat i attrak-
tionskraft.

Kärrsångare
Sjungande fåglar: 15 ex Bromölla-Norr om 
Kristianstad, 12 ex Råbelövsjön-Isternäset, 5 
ex runt Hammarsjön, 7 ex Egeside med om-
nejd och 7 ex Äspet-Maglehem.

Kommentar: 56 ex är en upphämtning till 2014 
års nivå. Att jämföra med enbart 36 ex 2015. 
Dock långt från 159 ex 2010. Kanske är det så 
att skådarna inte längre rapporterar alla sjung-
ande kärrsångare de hör?

Trastsångare
Sjungande fåglar: 1 ex Väjlasjö 12/5 (LNI), 
1 ex Herculesdammarna 21-22/5 (Lars Teve-
borg, GSV mfl), 1 ex Lillö 26/5 (THL, LSU), 
1 ex Kaffagården, Barum, 26/5 (Thomas An-
dersson gmn HC) och 1 ex Karpalund 17/8 
(Niclas Winqvist).

Kommentar: Arten är en årlig gäst med fynd 
från 4 skilda lokaler. Sensommarfynd i augusti 
är dock ovanliga.

Lundsångare
Sjungande fågel: 1 ex Ivetofta 29/5 (MNY).

Kommentar: Ett fynd som gjordes under den 
normala fyndperioden slutet av maj till början 
av juni.

Kungsfågelsångare
Höstfynd: 1 ex Äspet 23/10 (GRFL mfl) 

Kommentar: Det var 4:e fyndet i vårt område. 
Äspet inledde fyndserien 1981 och senaste 
gången var på Östra Hammaren 2006. Samt-
liga observationer, i vårt område, är gjorda un-
der perioden 15 -30/10. 
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Tajgasångare
Höstfynd: 1 ex Friseboda 9-10/10 (JLR, THL),

Kommentar: Enbart ett fynd denna höst är en 
låg siffra med tanke på hur fyndbilden sett ut i 
övriga landet och norden. Vårt område verkar 
ligga i ”skuggan” för artens flyttvanor.

Brandkronad kungsfågel
Sjungande fåglar: 1 ex Friseboda 4/4 (THL), 
1-3 ex Äspet 4/4–6/6 (Per-Olof Kjellsson mfl), 
1 ex Horna Fure 7/4 (Sara Birkedal, Sven Bir-
kedal, ÖFR), 1 par Sandafuret 16/4 (HC), 1 
ex Balsberget 22/4–18/5 (Kaj Svahn mfl), 1 
ex Höge väg 23/4 (EVA), 1 ex Maglehem 5/5 
(Johan Andersson), 8 ex Maltesholm 11–13/5 
(Richard Ottvall), 2 ex Rävahallen Vånga 14/5 
(Patrick Tollgren Lazarov, UTO) och 21 ex 
Hörröds naturreservat 12/7 (Aron Edman).

Häckning: 10 ex fördelade på 4-5 kullar Hör-
röds naturreservat 12/7 (Aron Edman) och 2 
ex troligen en hel familj Juleboda Rigeleje 7/8 
(UGS).

Kommentar: Tack vare riktade inventeringar 
i ”tråkig granskog” på Linderödsåsen kunde 
det konstateras att brandkronad kungsfågel var 
vanligt förekommande i denna biotop. Inte en 
miljö som attraherar skådare i normala fall, vil-
ket troligtvis gjort att arten varit förbisedd som 
häckfågel i området. Kommande år får visa om 
arten etablerat sig på allvar. Jämförelser med 
tidigare år blir lite missvisande men totalt kon-
staterades 38 sjungade fåglar och minst 6 kon-
staterade häckningar talar sitt tydliga språk.

Mindre flugsnappare
Sjungande fåglar: 1 ex Äspet 13/5 (BSV) och 1 
ex Maltesholm 13/5 (Rickard Ottvall).

Kommentar: 2 sjungande fåglar i maj blir 9:e 
året i rad då arten visat sig.

Skäggmes
Vinterfynd: 3 ex Råbelövssjön 3-25/1 (LNI 
mfl), 2 ex Kiaby badplats 6-15/1 (LNI, mfl), 8 

ex Äspet 30/10- 5/12 (CMA, mfl), 2 ex Levra-
sjön 5/12 (MNY) och 2 ex Herculesdammarna 
22/12 (UTO).
Vårfynd: 1 ex Herculesdammarna 9/4 (GRFL), 
2 ex 6/5 Herculesdammarna (GFRL) och 3 
ex Kanalhuset 7/5 (Fredrik Andersson, Hans 
Sandberg).
Sommarfynd: 5 ex Karpalund 26/6 (RSG), 2 
ex Hammarsjöns utlopp 30/6 (RSG), 5 ex Yng-
sjösjön 8/7 (Ragnar Hall), 1 ex Karpalunds-
dammarna 28/7 (Lars J Jonsson) och 1 ex Rå-
belövssjön 31/8 (EAN).
Höstfynd: 1 ex Hovby ängar 10/9 (EVA), 3 
ex Edenryds badplats 19/9 (MNY), 25 ex 
Herculesdammarna 19/-26/9 (Björn Alfer), 
5 ex Hammarslundsvallen 21/9 (JLR), 2 ex 
Kanalhuset 23-30/9 (EAN mfl), 4 ex Balsby 
24/10-17/11 /CNN), 5 ex Axeltorpsviken 8/11 
(MNY) och 3 ex Tosteberga ängar 20/11 (HC).
Häckningsfynd: 6 ex i par med föda åt ungar 
Herculesdammarna 24/7 (THL mfl), 4 ex i par 
besöker bebott bo Herculesviken 1/7 (RSG) 
och 4 1K Karpalundsdammarna 10/7- 30/9 
(HC mfl).

Kommentar: 85 ex är något lägre antal än de 
senaste åren men spridning på lokaler är fortfa-
rande stor med 15 olika platser. Dessutom kon-
staterades häckning på 2 lokaler och ungfåglar 
från ytterligare en lokal.

Talltita
Häckningstid: 5 ex Byrhult Svensköp 21/4 
(EVA), 1 ex Vångaberget 2/6 (Anna Rydbeck, 
Robert Rydbeck) och 1 ex Furuboda 22/7 (Jan 
Nyström).

Övriga fynd: 1 ex Gullyckesskär Oppmanna 
1/1 (Patrick Tollgren Lazarov, UTO), 2 ex Ön-
nestad 5/1 (ARLA), 1 ex Ekestad 9/1 (Lotta 
Berg, Anette Strand), 2 ex Dalafuret Lan-
dön 10/1 (LNI), 3 ex Friseboda 13/1 (LNI), 
4 ex Ekestad 23/1 (SSV), 1 ex Äsperyd 30/1 
(GRFL), 2 ex Fårabäck 11/2 (THL), 1 ex Il-
nestorp 8/3 (EVA), 1 ex Vannebergafuret 14/3 
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(THL), 2 ex Balsberget 23/3 (CNN), 1 ex 
Sandafuret 26/3 (HWI), 1 ex Degeberga 13/9 
(Marie-Louise Bárány), 1 ex Balsberget 4/10 
(Camilla Pakka), 1 ex Vannebergaholmsfuret 
16/10 (RSG), 2 ex Ekestad 12/11 (SSV), 3 ex 
Sandafuret 24/11 (MNY) och 2 ex Degeberga 
13/12 (Marie-Louise Bárány), 

Kommentar: Antalet fynd under häckningstid 
är mycket lågt, 7 jämfört med 13 ex 2015. Un-
der övriga säsongen var antalet till och med 
lite bättre. 15 olika lokaler talar för en god 
spridning. 

Pungmes
Häckningsfynd: I Karpalund noterades 3 bon 
med åtminstone 8 ungar. På Lillö fanns ett bo 
med ungar som matades, dock okänt antal. Vid 
Härlövsborgtornet observeras en hane besöka 
ruvande hona men slutresultatet förblev okänt. 
Från utfyllnadsområdet Härlöv konstateras 3 
bobyggande hannar men med okänt slutresul-
tat. En bobyggande hanne observerades vid 
Herculesdammarna men med okänt resultat 
(Olof Persson, Peter Öhrström mfl).

Övriga fynd under häckningsperioden: 1 ex 
Ängagården, Egeside 23/4 (THL), 4 ex Her-
culesdammarna 21/6 (PÖD), 1 1K Äspet 1/7 

(HC) och 1 ex Vittskövle mosse 14/7 (RSG).

Kommentar: Den första kullen i Karpalund 
på 7 ungar var ute ur boet redan 28/5 vilket 
är mycket tidigt, förmodligen rekord. Antalet 
konstaterade kullar var enbart 4 st och antalet 
ungar enbart 12 ex. Rapporterna kommer från 
5 lokaler. Det är en fortsättning på den minsk-
ning som konstateras under flera år.

Sommargylling
Sjungande fåglar: (redovisade från nordost 
till sydväst)1 ex Arkelstorp 10/5 (UTO), 1 ex 
Mosslunda 16/6 (Henrik Jonsson, Agne Pauls-
son), 1 ex Vanneberga Furu Rinkaby 19/7 (Egil 
Larsen), 1 ex Köpinge fälad 19/6 (NWA), 1 ex 
Kronoskogen Äspet 9/5-1/6 (EVA mfl), 3 ex 
Åhus Kärr 21/6 (PÖD), 1 ex Lyngsjön 19/7 
(UGS),  2 ex Trunelän 8/5 (Jörgen Nilsson 
mfl), 3 ex Prästlönebostället 30/6 (THL mfl), 7 
ex tallskogen Vittskövle 25/5-13/7 (RSG, HWI 
mfl) och 3 ex Blåherremölla 14/5- 20/7 (Jan 
Jonasson mfl).

Häckningsfynd: 3 par matade ungar Vittskövle 
mosse 13/7 (RSG).

Kommentar: Antalet observade hannar, 27 ex, 
är detsamma som 2015. Antalet lokaler har 
minskat från 21 till 12 platser.
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Varfågel
Vinterfynd: Under perioden januari - februari 
har 29 observationer noterats. Sannolikt avser 
de 22 olika individer varav 2, möjligen 3 av 
dessa kan ha haft permanenta vinterrevir. 1 ex 
Ekenabben - Håslövs ängar 8/1 - 14/2 (JLR), 
1 ex Tommarps gård, Ekestad 15-30/1 (LNI, 
GRFL), samt 1 ex Yngsjö - Pulken - Egeside 
fd boställe 28/1 - 12/2 (CNN, UJK, HWI).

Endast enstaka obsar är noterade från övriga 
områden. 1 ex Gaddaröd 1/1 (LSU), 1 ex Er-
ikstorp, Tollarp 1/1 (EVA), 1 ex Odersberga 
2/1 (UJK), 1 ex Kärrfästorna 13/1 (LNI), 1 ex 
Kiaby 15/1 (LNI), 1 ex Vånga stenbrott 16/1 
(Patrick Tollgren Lazarov, UTO), 1 ex Nabben, 
Ivön 16/1 (LNI), 1 ex Trolle-Ljungby mosse 
16/1 (Johan Sandström, Ola Bondesson), 1 
ex Äspet 17/1 (JLR), 1 ex Österslövshus 30/1 
(LNI, UTO), 1 ex Arkelstorp 31/1 (UTO), 1 
ex Vanneberga plurra 4/2 (LNI), 1 ex Olseröd 
7/2 (THL), 1 ex Ratkegården 12-13/2 (HWI, 
GRFL), 1 ex Spångarp, Linderöd 20/2 (Åke 
Svensson, Charlotte Wigermo), 1 ex Fjällmos-
sen 23/2 (Arne Holgersson) samt 1 ex Rinkaby 
skjutfält mot Nymö 28/2 (BNI).

Vårens sista obs var 1 ex Vannebergaholmen 
16/5 (RSG), majfynd är relativt ovanliga.

Decemberfynd: 17 noteringar från 12 lokaler 
gjordes under december. På följande loka-
ler gjordes mer än en obs under december: 1 
ex Håslövs ängar 6/12 (JLR) och 1 ex 30/12 
(RSG), 1 ex Pulken 23/12 och 25/12 (CCT), 
samt 2 ex samma lokal 26/12 (CCT).

Enstaka obsar var 1 ex Barum 3/12 (GÖFL), 
1 ex Åsums ängar 3/12 (GRFL), 1 ex Krog-
storp, Nymölla 3/12 (Beatrice Krupke), 1 ex 
Terraholmen 14/12 (MNY), 1 ex Välja sjö, 
Kjuge 14/12 (LNI), 1 ex Skräbeåns mynning 
16/12 (NWA), 1 ex Yngsjösjön 21/12 (RSG), 
1 ex Tolebäck 25/12 (HWI), 1 ex Lunden, Kö-
pinge ängar 25/12 (HWI), 1 ex Bjäret, Kars-
holm 26/12 (HC), 1 ex Östra Hammaren 28/12 
(Magnus Helldén) och årets sista notering, 1 ex 
Österslövshus 31/12 (HC).

Helhetsbedömning: Fyndbilden stämmer rätt 
väl med hur det sett ut under senare år.

Nötkråka
Under året gjordes sammanlagt 32 noteringar, 
vilket är helt i nivå med fjolårets 33. För samt-
liga månader utom mars och april finns minst 
en notering. Tre av årets observationer gjordes 
i Bromölla kommun. Det var 1 ex Strandvägen, 
Ivetofta 15/9 (MNY), 3 ex Branthalla, Bromöl-
la 24/11 (NWA) samt 1 ex Skånegatan, Bro-
mölla 9/12 (NWA). Majoriteten av observatio-
nerna gjordes som vanligt i Kristianstads norra 
kommunhalva, men till skillnad från tidigare 
år finns hela 7 noteringar från södra kommun-
halvan, vilket är klart över genomsnittet. Dessa 
var 1 ex Dunderbäckens naturreservat, Olse-
röd 25/8 (Eva Kristiansson, Bengt Hertzman), 
1 ex Hörröd skog 2/9 (Christer Albinsson), 1 
ex Blåherremölla 12/10 (THL), 1 ex Trolle-
möllavägen 151, Degeberga 22/10 (FRY), 2 
ex Kumlan, Maglehem 23/10 (Britt Fransson) 
samt 1 ex Erikstorp, Tollarp 12/12 (EVA).
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I den norra kommundelen gjordes observatio-
nerna på de för nötkråka “vanliga” platserna, 
Österlövshus, Ekestad, Bäen, Dyneboda och 
Bökestad, oftast med enbart 1 ex i taget. Därut-
över noterades nötkråka med 1 ex Lönehuset, 
Olastorp 26/6 (GRFL, GÖFL), 1 ex Tosteber-
ga bodar 13/9 (MNY) och Bökenäsets strand, 
Oppmanna 3/9 (Johan Niss). Häckningar: Det 
är sällan som det rapporteras om häckningar, 
trots att ett antal sådana med säkerhet äger rum 
i vårt rapportområde. En adult fågel med en ex 
1k-fågel Ekestad 23/7 (HC) får nog tas som 
bevis på att en lyckad häckning genomförts 
under året.        Helhetsbedömning: Nötkråkan 
har en stabil förekomst från området Österlöv/
Ekestad och norrut. 

Kaja
Stora antal: Det är ett välbekant fenomen att 
mycket stora blandflockar av kajor och råkor 
flyger in och tar nattkvist i tätorterna. Enstaka 
rapporter om 3-siffriga flockar finns, varav 950 
ex Härlövs ängar 17/8 (Jan Karlsson) sticker 
ut bland dem som avser jordbrukslandskapet. 
Den enda uppskattningen av övernattande 
kajor i Kristianstad landade på 20 000 ex 12/11 
(GRFL).

Råka
Häckningar: På förekommen anledning ge-
nomfördes under 2014 en totalinventering av 
häckande råka i Bromölla och Kristianstads 
kommuner. Inventeringen är utförligt presen-
terad i Spoven nr 4/2014. 

Årets rapporter om häckande råka speglar på 
intet sätt varken antalet häckande par eller 
häcklokaler i vårt område. Högsta rapporte-
rade antalet var 300 ex Vä 8/5 (Bertil Brånin).

Stora antal: Utanför häckningstid rapportera-
des flockar på 150 ex vid tre tillfällen, Landön 
19/2 (Ulla Johnsson), Kristianstads sjukhus 
23/2 (CMA) och Isternäset 27/12 (Elisabeth 
Sturesson, Svante Söderholm).

Kråka
Stora antal: Normalt ses kråkan inte som kaja 
och råka i riktigt stora flockar, men de kan 
ibland ansamlas på vissa lokaler. Lite utöver 
det vanliga var 80 ex Pulken 10/3 (UJK), 80 ex 
Äspet 19/3 (CMA), 85 ex Äspet 21/12 (Elisa-
beth Sturesson, Svante Söderholm) och 120 ex 
Isternäset 29/12 (Svante Söderholm).

Korp
Häckningar: Notering om bobygge 2 ex Wen-
desgymnasiet, Norra Åsum 19/2 (UTO). 
Stora antal: Som mest noterades inte mindre 
än 72 ex Ängagårdsvägen och söderut 29/12 
(HWI).
Kommentar: Arten är en ganska vanlig häckfå-
gel i vårt område och årets rapporter speglar på 
ingen vis den häckande populationen.

Stare
Vinterfynd: Från vintern finns 30 noteringar 
vilket i stort sett är en halvering mot de båda 
föregående åren. Spridningen i landskapet var 
god, med en koncentration kring norra Ege-
sideområdet och kusten. Oftast rörde det sig 
om ett fåtal individer, men även en del större 
flockar noterades. 20 ex Yngsjösjön 1/1 (JLR), 
21 ex Pulken 2/1 (GRFL), 20 ex Pulken 4/2 
(UJK), 35 ex Pulken 7/2 (Karin Hernborg, 
ÖFR) och 22 ex Lillö Kungsgård 28/2 (Mari-
anne Ohlander). 

Stora flockar: 46 flockar med 100 ex eller fler 
har rapporterats. De största flockarna var: 1000 
ex Isternäset 18/7 (Elisabeth Sturesson, Svante 
Söderholm), 2 000 ex Edenryds badplats 8/8 
(Beatrice Krupke), 1 000 ex Näsby Gård 21/8 
(Ola Svensson, UTO) samt 2 000 ex Sandafu-
ret, Landön 30/10 (MNY mfl).

Decemberfynd: 6 noteringar från 4 lokaler är 
den lägsta decembernoteringen på flera år. Den 
enda större ansamlingen var 20 ex Håslövs 
ängar 17/12 (CNN) och 11 ex samma lokal 
28/12 (SEN).
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Gråsparv
Stora flockar: Gråsparven har, till skillnad från 
pilfinken, gått kraftigt tillbaka i antal. De störs-
ta flockarna var: 50 ex Färlöv 4/1 (August Tho-
masson), 30 ex Karpalunds Gård 25/1 (ARLA) 
och 50 ex Åhus 17/8 (Richard Bergendahl). 

Pilfink
Stora flockar: Det går bra för pilfinken. Vid 
vinterfågelräkningarna som genomfört under 
några år ligger den bland topp 3. Så tvåsiff-
riga flockar i rapporteringen är inget ovanligt. 
Årets toppnotering blev en flock på 60 ex Hås-
lövs ängar 25/9 (LNI).  

Bofink/Bergfink
Stora flockar: Första oktoberdagen var en bra 
sträckdag för bo-/bergfink. 45 000 ex Sanda-
furet, Landön (HC, GRFL) och 3 000 ex Bal-
sby (EAN). Rena bergfinkflockar var 2 000 ex 
Karsta gård, Ekestad 26/9 (SSV) och 6 000 ex 
Dala, Landön 16/10 (RSG).

Gulhämpling
Sjungande fåglar och häckningar: Det före-
ligger nära 80 noteringar, men i stort sett alla 
utom de från två lokaler är tillfälliga observa-

tioner. Från Furuboda kursgård med närom-
råde föreligger inte oväntat flest rapporter och 
även flest noterade individer. Noteringarna 
från kursgården var som mest 3 ex 23/4 (LNI), 
4 ex 29/4 (THL) och 3 ex 21/6 (PÖD). Där-
utöver regelbundna rapporter om 1 - 2 ex med 
start 2 ex 21/4 (NWA) och sista obs 1 ex 23/7 
(Peter Karlehagen, Patrik Strömberg). 

Liksom föregående år observerades gulhämp-
ling dessutom regelbundet under lång tid vid 
Yngsjö havsbad, vilket indikerar att här skett 
en etablering. 1 ex rapporterades under perio-
den 7/5 - 7/8 (GRFL). 

I övrigt noterades enstaka gulhämpling på hela 
13 lokaler mot endast 7 lokaler år 2015: 2 ex 
Vanneberga 1/4 (Edvin Sahlin, Elisabeth Lööf, 
Anton Kvarnbäck), 1 ex Östra Sönnarslöv 20-
24/4 (Rickard Ottvall, Mona Wall ARLA), 1 
ex Martins rökeri, Nyehusen 29/4 (THL), 1 
ex Gropahålet 4/5 (Anders Hallengren) och 1 
ex 31/7 (Mikael Svensson), 1 ex Yngsjön 5/5 
(Bertil Brånin), 1 ex Nyehusen 6-7/5 (THL, 
Mats Hildeman mfl), 1 ex Degeberga hem-
bygdspark 21/5 (Lars Teveborg), 1 ex Mölle-
holmen, Åhus 22/5 (GRFL), 1 ex Rigeleje 27/5 
(THL) och 1 ex 15/7 (UGS), 1 ex Friseboda 
21/6 (PÖD), 1 ex Äspet 2/7 (Jan Wernerman), 
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1 ex Yngsjö glassfabrik, Yngsjö 13/7 (Ulf 
Arup), samt årets sista notering, 1 ex förbifly-
gande Hedentorp 5/8 (Mats Johannesson).

Helhetsbedömning: Antalet enstaka fynd fort-
sätter att vara relativt stort men fortfarande är 
det enbart på ett par lokaler som hyser perma-
nenta revir. Den nedåtgående trenden ser nu 
definitivt ut att vara bruten och man kan ana en 
viss återhämtning.

Grönfink
Stora flockar: Riktigt stora flockar har blivit 
sällsynta och även flockar på 20 ex och strax 
däröver är numera ovanliga. För 2015 var 26 
ex den i särklass största noterade flocken, för 
2016 har fler och betydligt större flockar note-
rats. 8 noteringar med 20 ex och fler, varav de 
flesta och största gällde Äspet. Där noterades 
120 ex 9/10 (THL), 240 ex 13/10 (THL) och 
150 ex 16/10 (HWI). 

Steglits
Vinterfynd: 18 noteringar från lika många lo-
kaler spridda i landskapet är en fjärdedel av an-
talet året innan och jämförelsevis stora flockar 
saknas. De största var 15 ex Karsholms gods 
1/1 (HC), 20 ex Skepparslövsvägen 135 3/1 
(Johan Falk) och 15 ex Näsby 30/1 (GRFL).

Stora flockar: Under hösten noterades 10 
flockar med 50 individer eller fler. Klart största 
antalet var 150 ex Västra Hammaren, Fårabäck 
21/8 (CNN).

Decemberfynd: Rapporter finns från 10 loka-
ler med som mest 30 ex Håslövs ängar 28/12 
(SEN).

Grönsiska
Sommarfynd: Endast två sommarnoteringar 
och ingen av dem indikerar häckning.

Stora flockar: Den goda sträckdagen 1 oktober 
noterades 2 000 str S Sandafuret, Landön (HC, 
GRFL).

Hämpling
Vinterfynd: Inga vinterfynd är noterade förrän 
i slutet av februari. 20 ex Elleköpinge ängar, 
Ripa 21/2 (GRFL) och 4 ex Karsholms gods 
27/1 (ARLA).

Stora antal: Vid två tillfällen har tresiffriga an-
tal noterats. 150 ex Utfyllnadsområdet, Härlöv 
22/4 (EAN), och 200 ex str S Sandafuret, Lan-
dön 1/10 (HC, GRFL).  

Decemberfynd: Ett fynd med skapliga 90 ex 
Östgård, Tosteberga 21/12 (RSG).

Vinterhämpling
Stora flockar: Från vintern - våren förelig-
ger ett förhållandevis litet antal observationer 
och noteringar av riktigt stora flockar saknas. 
Största flocken var 30 ex Äspet 25/1 (JLR) och 
30 ex Karsholms gods 27/2 (ARLA).

Även hösten bjöd på relativt sett få observa-
tioner. Största flockarna var: 32 ex Tosteberga 
23/10 (GRFL), 80 ex Karsholms gods 3/12 
(HC) och 30 ex Håslövs ängar 12/12 (JLR).

Gråsiska
Stora flockar. Vid två tillfällen noterades tre-
siffriga antal. 180 ex Balsby 22/12 (Adrian 
Tollgren, UTO) och 100 ex Pulken 28/12 
(CNN). Vid ytterligare 12 tillfällen noterades 
mellan 25 och 80 ex.

Sommarfynd/möjliga häckningar: Gråsiska är 
rapporterad från 11 områden, vilket är i nivå 
med föregående års noteringar. Noteringar av 
rasen cabaret, brunsiska, har gjorts på 5 loka-
ler. Några rapporter som bekräftar genomförd 
häckning har inte gjorts. Lokaler med flest 
rapporter och där häckning kan misstänkas 
är Herculesdammarna, Ekenabben-Hammar-
spynt, Härlövsborgstornet och Näsby gård.

Snösiska
För 2016 finns 2 rapporter av snösiska, 1 ex 
Österslövshus 30/1 (LNI) och 1 ex Nosaby 
golfbana 22/12 (RSG). Men som den upp-
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märksamme noterat, så är snösiskan från och 
med 2017 omklassad från att vara en egen art 
till en ras av gråsiska. Ett för många väntat be-
slut av taxonomikommittén. Huruvida vi i rap-
portsammanställningen fortsättningsvis kom-
mer att ta med snösiskan som ras av gråsiska 
eller inte återstår att se.   

Bändelkorsnäbb
Trots att tidigare års invasion ebbat ut, kunde 
några glädja sig åt bändelkorsnäbb även 2016. 
2 ex Olseröd 20/7 (THL), 3 ex Egna Hem, 
Kristianstad 20/7 (GRFL), 1 ex Näsby Gård 
21/8 (Ola Svensson, UTO) och 1 ex Barnakäl-
la 27/10 (LNI).

Mindre korsnäbb
Allmänt uppträdande: Mindre korsnäbb är no-
terad samtliga månader. Strax över 60 obser-
vationer finns rapporterade, varav dryga 20-ta-
let det första halvåret, med alltifrån enstaka 
individer till flockar på upp mot 40 ex. Årets 
högstanotering blev i detta sammanhang blyg-
samma 50 ex str S Sandafuret, Landön 1/10 
(HC, GRFL).

Större korsnäbb
Allmänt uppträdande: Totalt 20 rapporter från 
14 lokaler, varav två rapporter avser samma 
lokal i häckningstid, 2 ex Olastorp, Röetved 
4/5 och 3 ex samma lokal 10/5 (RSG). Övriga 
rapporter är höstobsar med allt från enstaka in-
divider till smågrupper. Som mest sågs 25 ex 
Friseboda 7/10 (JLR), 30 ex Yngsjö havsbad 
30/10 (GRFL), 10 ex Friseboda 24/11 (Nils 
Kjellén) och 11 ex str S Sandafuret, Landön 
14/12 (MNY).

Rosenfink
Sommarfynd: Det inkom 48 rapporter från 9 
lokaler, vilket är ungefär lika många rapporter 
men från klart färre lokaler än fjolårets 17. På 
tre lokaler/områden sågs eller hördes rosenfink 
vid flera tillfällen så att häckning kan misstän-
kas. Minst 2 hanar och 1 hona observerades 
i området mellan Pulken och väg 118 under 
perioden 15/5 - 17/7 (HC, Nils Kjellén, Rag-
nar Hall mfl), 1 ex Herculesdammarna 31/5 
- 19/7 (Rune Stenholm Jakobsen, JLR, An-
ders Wikland) och i området kring Skräbeåns 
mynning hördes som mest 3 ex under perioden 
26/5 - 4/7 (MNY, LNI, NWA).
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Rosenfink adult hane 20/5 Pulken.
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Enstaka observationer gjordes på följande lo-
kaler: 1 ex Nyehusen 2/6 (Niklas Johansson, 
ÖFR), 1 ex Lillesjö, Yngsjö 28/5-2/6 (THL, 
HC), 1 ex Äspet 6-7/6 (Per Nyberg, Per Johans-
son, Peter Bryngelson mfl), 1 ex Småbåtsham-
nen, Ivetofta 8/6 (MNY), 2 ex Ängagårdsdam-
men, Egeside 30/6 (HC) och 1 ex Skåneporten, 
Bromölla 2/7 (Thomas Rodeson). 

Helhetsbedömning: Egesideområdet fortsät-
ter vara centralt för rosenfinken, medan det 
tycks mer slumpartat var rosenfinken kan tän-
kas häcka i övriga delar av vårt område. Ny-
mölla har dock hyst sjungande fågel flera år i 
rad. Tidigare säkra områden i naturums närhet 
och Södra Björket/Hammarspynt har nu helt 
saknat noteringar två år i rad och från fjolårets 
möjliga häckningslokaler vid Gropahålet och 
Tosteberga ängar saknades nu helt noteringar. 
Citat från årsredovisningen som gällde för 10 
år sedan, dvs 2006 års rapport: “Totalt rappor-
terades 30 sjungande hanar från 14 olika lo-
kaler under året, vilket faller väl in i mönstret 
för artens förekomst i rapportområdet. Antalet 
sjungande hanar har under de senaste 10 åren 
varierat mellan 21 och 47 ex på 14 respektive 
26 lokaler.” 

Ställer man detta mot dagens 12 - 13 sjungan-
de hanar från 9 lokaler måste man tyvärr kon-
statera att det finns anledning att vara orolig 
för rosenfinkens framtid i vårt område.

Stenknäck
Stora flockar: Vid 11 tillfällen har flockar på 10 
ex eller fler rapporterats. 46 ex Gaddaröd, Hör-
röd 31/1 (LSU), 14 ex Ilnestorp, Tollarp 13/2 
(EVA), 45 ex Österslövshus 14/2 (HC), 15 ex 
Ekbacken 7, 15 ex Arkelstorp 2/4 (UTO), 10 
ex Axeltorp, Ryssberget 29/4 (LNI), 15 ex Öst-
erslövshus 24/8 (HC) och 25 ex 26/8 (HC), 20 
ex str S Sandafuret, Landön 1/10 (HC, GRFL), 
11 ex Vannebergaholmsfuret 17/11 (MNY), 
10 ex Bjäret, Karsholm 26/12 (HC) och 10 ex 
Tosteberga ängar 30/12 (RSG).

Lappsparv
Två observationer föreligger för 2016, vilket 
är dubbelt upp mot föregående år. 1 ex Utfyll-
nadsområdet, Härlöv 17/10 (EAN) och 1 ex 
Fårabäck 24/10 (MNY). Lappsparv noteras 
sparsamt i stort sett årligen, men antalet fynd 
2016 är något lägre än genomsnittet. 

Snösparv
Vinter- och vårfynd: Efter fjolårets exceptio-
nellt många noteringar blev utfallet nu mer 
normalt, eller till och med något lägre. 1-4 ex 
Äspet 4-9/1 GRFL, Anette Strand mfl), 5-8 ex 
Östra Hammaren 30/1-4/2 GRFL, JLI mfl), 1 
ex Vannebergaholmen 24/2 (LNI), 1 ex Ister-
näset 9/3 (NWA) samt 1 ex Håslövs ängar 13/3 
(EVA, SEN).

Höst- och decemberfynd: De första som dök 
upp var 12 ex Äspet 27/10 (GRFL, JLR). Se-
dan följde 20 ex Hamrarna 29/10 (CNN), 18 ex 
Äspet 31/10 (GRFL), 1 ex Utfyllnadsområdet, 
Härlöv 3/11 (EAN), 2 ex Vannebergaholmen 
4/11 (RSG), 10 ex Käringören, Landön 18/11 
(NWA) och 9 ex Terraholmen, Hamrarna 
14/12 (MNY). Årets sista notering var 8 ex 
Miklagård, Landön 23/12 (HWI).

Gulsparv
Stora flockar: Till skillnad från föregående år 
så har återigen riktigt stora flockar noterats. 
190 ex Ängagårdsvägen, Egeside 13/2 (LNI), 
70 ex Tosteberga 7/11 (MNY), 200 ex Rinka-
by ängar 12/11 (RSG), 150 ex Trolle-Ljungby 
mosse 4/12 (GRFL) samt hela 300 ex Kärrfäs-
torna, Furuboda 30/12 (RSG). 

Kommentar: Efter ett år med få noterade stora 
flockar är nu rapporterna tillbaka till ungefär 
den nivå där det brukar ligga.

Dvärgsparv
1 ex Äspet 13/11 (Bo Erik Vidar Pettersson). 
Dvärgsparv är en art som tidigare aldrig rap-
porterats i vårt rapportområde. Således en väl-
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kommen art. En mer detaljerad beskrivning av 
fyndet har beskrivits i en artikel i Spoven nr 
4/2016. 

Sävsparv
Vinterfynd: 6 rapporter från 5 lokaler: 1 ex 
Kiaby 6/1 (UTO), 1 ex Nosaby golfbana 12/1 
(EAN), 1 ex Kiaby badplats 15/1 (LNI), 1 ex 
Äspet 16/1 (Mona Wall, ARLA) och 1 ex Öst-
gård, Tosteberga 21/1 (Erik Johansson, Mari-
anne Johansson). En ovanligt stor ansamling 
var 11 ex strax söder Ängagården, Egeside 
13/2 (HWI).

Stora flockar: Enda tillfället då större antal 
noterades var 30 ex str S Sandafuret, Landön 
1/10 (HC, GRFL).

Decemberfynd: Från Äspet rapporterades säv-
sparv under hela december, med som flest 6 ex 
2/12 (THL) och 5 ex 28/12 (HWI). Från ytter-
ligare 4 lokaler finns fåglar rapporterade: 1 ex 
Åsums ängar 3/12 (GRFL), 16 ex Karsholms 
gods 4/12 (HC), 1 ex Nosaby golfbana 22/12 

(RSG), 1 ex Håslövs ängar 28/12 (SEN) och 1 
ex Kärrfästorna 30/12 (RSG).

Kommentar: Sävsparven fortsätter att vara en 
regelbunden men sparsam övervintrare i vårt 
område.
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Dvärgsparv 13/11 Äspet.

Rapportörsförkortningar:
ARLA   Anders Larsson
BNI Bengt Nilsson
BSV Björn Svärd
CCT Carl Christian Tofte
CMA Carina Mattsson
CNN Christer Neideman
EAN Emil Andersson
EVA Evert Valfridsson
FRY  Fredrik Rydhagen
GRFL Greger Flyckt
GSV Gunnar Svensson
GÖFL Göran Flyckt
HC Hans Cronert
HWI Håkan Wittzel
HWQ Håkan Winqvist
JLR Jan Linder

LGN Lars Göte Nilsson
LNI Linda Niklasson
LSU Lasse Sunnerstig
MNY Magnus Ny
NWA Nils Waldemarsson
PON Patrik Olofsson
PÖD Patrik Österblad
RSG   Roine Strandberg
SEN Sven Englund
SST Stig Sturesson
SSV Sven Svensson
THL Thomas Lindblad
UGS Ulf Gärdenfors
UJK Ulf Jungbeck
UTO Ulrika Tollgren
ÖFR Örjan Fritz
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De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

Göran Flyckt: Svanar, lommar - hägrar
Christer Neideman: Änder, vit stork
Nils Waldemarsson: Gäss, labbar - gök
Emil Andersson: Vadare 
Jan Linder: Varfågel - kornsparv
Thomas Lindblad: Berguv, rödspov, fältpiplärka
Hans Cronert: Skogshöns - trana, ugglor – hackspettar
Linda Niklasson: Lärkor - trastar
Ulf Sjölin: Sångare – törnskator
Greger Flyckt: Rovfåglar, kornknarr, vaktel. 
 Rapportmottagare och årsrapportansvarig

Stort tack till Nils Waldemarsson och Hans Cronert som korrekturläst hela årsrapporten, och till 
Hans Cronert för bildbearbetning.

Fenologi 2016
Under våren gjordes ovanligt många ob-
servationer tidigare än normalt och hela 5 
nya fenologirekord sattes, och ytterligare 
4 fenologirekord tangerades.

Anmärkningsvärt tidiga observationer på 
våren var:

Ladusvala 30/3 (nytt fenologirekord), min-
dre strandpipare 28/3 (fenologirekord med 
en dag), svartsnäppa 29/3 (näst tidigaste 
fyndet), gluttsnäppa 28/3 (nytt fenologi-
rekord med 7 dagar), grönbena 14/4 (näst 
tidigaste fyndet), hussvala 9/4 (tangerat 
fenologirekord), backsvala 9/4 (nytt feno-
logirekord med 5 dagar), trädpiplärka 13/4 
(näst tidigaste fyndet), rödstjärt 5/4 (nytt 
fenologirekord med 5 dagar), buskskvätta 
15/4 (tangerat fenologirekord), sävsångare 
16/4 (tangerat fenologirekord), rörsånga-
ree 25/4 (näst tidigaste fyndet), svartvit 
flugsnappare 15/4 (näst tidigaste fyndet), 
kärrsångare 7/5 (näst tidigaste fyndet), 
sommargylling 8/5 (tangerat fenologire-

kord) och mindre flugsnappare 13/5 (näst 
tidigaste fyndet).

Hösten blev ganska lugn på fenologi-
fronten. Följande anmärkningsvärda fynd 
gjordes:

Vaktel 10/9 (nytt fenologirekord med 6 da-
gar), skärsnäppa 1/10 (näst tidigaste höst-
fyndet), törnsångare 1/10 (näst senaste 
fyndet), rödstjärt 23/10 (näst senaste fyn-
det), grå flugsnappare 23/10 (nytt fenolo-
girekord med 7 dagar) och brun kärrhök 
6/11 (näst senaste fyndet).

Fenologitabellen nedan har sammanställts 
för att på ett lättöverskådligt sätt samla 
uppgifterna om olika arters ankomsttid 
från övervintringsområden söderöver och 
likaså när de sista individerna lämnar vårt 
område under hösten. Som jämförelse till 
iakttagelserna i vårt område finns även 
uppgifter om medianen av årets första/
sista observation i Skåne från 2007-16.
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Vår 2016 Datum Lokal Observatör median
Årta 26.3 Pulken Håkan Wittzell 19.3
Vaktel 27.5 Ängagårdsvägen Håkan Wittzell 6.5
Bivråk	 15.5	 Håslövs	ängar	 Pär	Söderquist	mfl	 4.5
Brun glada* 22.5 Bromölla Mattis Ripsköld 7.4
Brun	kärrhök	 13.3	 Håslövs	ängar	 Evert	Valfridsson	mfl	 7.3
Ängshök 3.5 Herculesdammarna Bengt Nilsson 25.4
Fiskgjuse 26.3 Ekenabben Jan Linder 22.3
Aftonfalk	 11.5	 Herculesdammarna	 Thomas	Lindblad	mfl	 3.5
Lärkfalk 30.4 Herculesdammarna Anders Wånge Kjellsson 16.4
Skärfläcka	 19.3	 Äspet	 Evert	Valfridsson	m.fl	 7.3
Mindre strandpipare 28.3 Övarp Mikael Svensson 28.3
Större	strandpipare	 6.2	 Tosteberga		 Anette	Strand	m.fl	 18.2
Småsnäppa	 16.5	 Äspet	 Linda	Niklasson	m.fl	 4.5
Mosnäppa 8.5 Håslövs ängar Greger Flyckt 29.4
Spovsnäppa 19.5 Äspet Kåre Engberg 7.5
Myrsnäppa	 18.5	 Äspet	 Christer	Neideman	m.fl	 13.5
Brushane* 19.3 Håslövs ängar Jan Linder 20.3
Dubbelbeckasin	 1.5	 Håslövs	ängar	 Roine	Strandberg	m.fl	 2.5
Rödspov 25.3 Håslövs ängar Christer Neideman 22.3
Småspov 14.4 Pulken Lars-Göte Nilsson 5.4
Drillsnäppa 9.4 Råbelövssjön Christer Neideman 11.4
Svartsnäppa 29.3 Håslövs ängar Thomas Lindblad 28.3
Gluttsnäppa	 28.3	 Håslövs	ängar	 Hans	Cronert	m.fl	 3.4
Grönbena 14.4 Pulken Evert Valfridsson 16.4
Småtärna 16.4 Äspet Lasse Sunnerstig 12.4
Skräntärna 5.4 Saltholmen Nils Waldemarsson 2.4
Svarttärna 30.4 Hercules dammar Anders Vånge Larsson 25.4
Silvertärna 14.4 Äspet Ivan Sjögren, Örjan Sjögren 8.4
Fisktärna 9.4 Äspet Nick Gräntz, Sven Englund 7.4
Kentsk tärna* 28.3 Äspet Marie-Louise Bárány 14.3
Gök 1.5 Friseboda Håkan Wittzel 25.4
Nattskärra 21.5 Äspet Åke Andersson 9.5
Tornseglare 7.5 Hercules, Äspet, R-skjutfält	 Ulrika	Tollgren,	Greger	Flyckt	mfl	 30.4
Göktyta 14.4 Vä Lyckor Thomas Lindblad 14.4
Backsvala 9.4 Herculesdammarna Greger Flyckt 4.4
Ladusvala 31.3 Isternäset Hans Cronert, Greger Flyckt 1.4
Hussvala 9.4 Herculesdammarna Greger Flyckt 9.4
Fältpiplärka 5.5 Gropahålet Stefan Cherrug 25.4
Trädpiplärka 13.4 Kjuge Linda Niklasson 9.4
Gulärla 16.4 Håslövs ängar Christer Neideman 14.4
Sidensvans 4.4 Brusåsvägen Hans Cronert 30.4
Näktergal 1.5 Näsby fält E Andersson, A Malmström, E Valfridsson 28.4
Rödstjärt 5.4 Österslövshus Hans Cronert  11.4
Buskskvätta 15.4 Borrestad Ulf Jungbeck 18.4
Stenskvätta 28.3 Nymö Bengt Nilsson 28.3
Ringtrast 9.4 Sånnarna Björn Svärd 3.4
Gräshoppsångare 30.4 Isternäset Evert Valfridsson 25.4
Flodsångare 13.5 Näsby gård Anders Malmström 14.5
Sävsångare 16.4 Karpalund Greger Flyckt 18.4
Kärrsångare	 7.5	 Herculesdammarna	 Ulrika	Tollgren	mfl	 9.5
Rörsångare 25.4 Herculesdammarna Thomas Lindblad 24.4
Härmsångare 9.5 Lillö Bengt Ågren 5.5
*	vinterfynd	finns!
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Ärtsångare 20.4 Karpalund Lars Helgesson 16.4
Törnsångare 1.5 Näsby fält Emil Andersson Fristedt 23.4
Trädgårdssångare 4.5 Isternäset Anders Brolid, Judit Brolid 1.5
Grönsångare 22.4 Torsebro Kaj Svahn 16.4
Lövsångare 9.4 Herculesdammarna Greger Flyckt 7.4
Grå	flugsnappare	 8.5	 Karpalund	 Ulf	Johansson	 30.4
Mindre	flugsnap.	 13.5	 Äspet	 Björn	Svärd	 9.5
Svartvit	flugsnap.	 15.4	 Pallersområdet	 Örjan	Fritz	 16.4
Pungmes 15.4 Karpalund Greger Flyckt 3.4
Sommargylling 8.5 Trunelän, Degeberga Jörgen Nilsson 8.5
Törnskata 1.5 Söndre klack, Degeberga Dennis Nyström 30.4
Vinterhämpling 10.4 Sånnarna Carina Mattsson 5.5
Rosenfink	 15.5	 Pulken	 Hans	Cronert	 10.5
Snösparv 13.3 Håslövs ängar Inger Svensson 4.4

Höst 2016 Datum Lokal Observatör median
Årta 13.8 Takholmen Patrik Österblad 5.10
Vaktel 10.9 Odersberga Hans Cronert 6.9
Bivråk 17.9 Juleboda Greger Flyckt 10.10
Brun glada 26.9 Hammarsjön Evert Valfridsson 22.10
Brun	kärrhök	 6.11	 Yngsjösjön	 Greger	Flyckt	m.fl	 3.11
Ängshök 1.9 Olseröd Thomas Lindblad 15.9
Fiskgjuse 21.9 Isternäset Evert Valfridsson 3.11
Lärkfalk 1.10 Håslövs ängar Evert Valfridsson 11.10
Skärfläcka	 21.9	 Äspet	 Gunnar	Svensson	 18.11
Mindre strandpipare 26.8 Äspet Lars-Göte Nilsson 21.9
Större strandpipare 14.10 Terraholmen Magnus Ny 8.11
Småsnäppa	 2.10	 Äspet	 Thomas	Lindblad	m.fl	 31.10
Mosnäppa 9.9 Äspet Greger Flyckt 13.9
Spovsnäppa	 1.10	 Äspet	 Ingo	Leibiger	m.fl	 10.10
Skärsnäppa	 1.10	 Äspet	 Sven	Englund	m.fl	 30.9
Myrsnäppa	 4.9	 Äspet	 Thomas	Lindblad	m.fl	 10.9
Brushane 16.10 Vanneberga Roine Strandberg 16.11
Rödspov (inkl. islandica) 29.7 Äspet Ulf Lindell 14.11
Småspov 4.9 Äspet Thomas Lindblad 27.9
Drillsnäppa 14.9 Skräbeåns mynning Magnus Ny 12.10
Svartsnäppa 13.9 Äspet Ulf Johansson 12.11
Gluttsnäppa	 25.9	 Vannebergaholmen	 Greger	Flyckt	m.fl	 18.11
Grönbena 16.9 Äspet Håkan Wittzell 7.10
Smalnäb simsnäppa 17.9 Juleboda Greger Flyckt 23.9
Kustlabb	 17.9	 Juleboda	 Sven	Englund	m	fl	 28.10
Småtärna 26.8 Äspet Brita Westrup 18.9
Skräntärna 26.8 Äspet Brita Westrup 22.9
Svarttärna 24.7  Hercules dammar Per-Erik Holmlund 28.9
Silvertärna 12.8 Äspet Jan Wernerman 2.11
Fisktärna 18.9 Juleboda Håkan Wittzell 26.10
Kentsk tärna 17.9 Juleboda Greger Flyckt 10.11
Gök 12.9 Terraholmen Magnus Ny 25.9
Nattskärra 4.8 Pestbacken, Gualöv Nils Waldemarsson 1.10
Tornseglare 7.9 Balsby Christer Neideman 4.10
Göktyta 22.9 Furuboda Per-Olof Kjellsson 22.9
Backsvala 12.9 Nyagrop Christer Neideman 23.10
Ladusvala 26.9 Landön Sven Svensson 15.11
Hussvala 30.9 Tosteberga bodar Linda Niklasson 29.10
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Fältpiplärka 31.7 Sånnarna Fredrik Rydhagen 13.9
Trädpiplärka 5.10 Terraholmen Magnus Ny 26.10
Rödstrupig piplärka 3.10 Äspet Evert Valfridsson 15.10
Gulärla 6.10 Terraviken Linda Niklasson 2.11
Sidensvans 10.10 Åhus Christer Neideman 10.10
Näktergal 27.7 Näsby gård Ulrika Tollgren 8.9
Blåhake	 2.10	 Äspet	 Björn	Svärd	mfl	 5.10
Rödstjärt 23.10 Ivetofta Magnus Ny 26.10
Buskskvätta 19.9 Håslövs ängar Jan Linder 20.10
Stenskvätta 27.10 Tosteberga bodar Thomas Lindblad 5.11
Ringtrast 11.10 Östra Hammaren August Thomasson 2.11
Gräshoppsångare 10.7 Näsby gård Ola Svensson, 26.9
Flodsångare 14.6 Nymölla Magnus Ny 2.8
Sävsångare 5.8 Karpalund Håkan Winqvist 6.10
Kärrsångare 18.7 Åhus Kärr Ulf Gärdenfors 25.9
Rörsångare 4.11 Nosaby fd golfbana Roine Strandberg 17.10
Härmsångare 4.9 Skräbeåns mynning Magnus Ny 7.9
Ärtsångare 30.9 Lyckeboda, Tosteberga Linda Niklasson 31.10
Törnsångare 1.10 Naturrum Johan Niss 8.10
Trädgårdssångare 5.9 Pallers området Åhus Örjan Fritz 10.10
Grönsångare 19.7 Äspet Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm 7.9
Lövsångare 8.10 Vannebergaholmsfuret Magnus Ny 26.10
Grå	flugsnappare	 23.10	 Vannebergaholmen	 Nils	Waldermansson	 10.10
Svartvit	flugsnap	 5.9	 Pallers	området	Åhus	 Örjan	Fritz	 5.10
Pungmes 24.8 Isternäset Emil Andersson Fristedt 18.10
Sommargylling 7.8 Horna fure Örjan Fritz 17.8
Törnskata 4.10 Herculesdammarna Christer Neideman 18.10
Vinterhämpling 11.10 Kanalhuset Carina Mattsson 28.9
Rosenfink	 19.7	 Herculesdammarna	 Anders	Wikland	 12.9
Lappsparv 17.10 Utfyllnadsområdet, Härlöv Emil Andersson Fristedt 3.9
Snösparv 27.10 Äspet Greger Flyckt, Jan Linder 30.9

Besök oss på Facebook!
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Fångad	i	flykten
Text: Ulrika Tollgren

- Berätta lite om bakgrunden till ditt in-
tresse för djur och natur!

- Det minns jag inte. Jag är uppvuxen på ett 
lantbruk så intresset har fallit sig naturligt. 
Djur och natur har alltid funnits runt mig och 
intresserat mig under hela mitt liv. Fåglarna 
har egentligen tagit över först under de sista 
20 åren.

- Vad fick dig att fastna för just fåglar?

- Ingen aning, har egentligen inget djupare 
svar på den frågan. Jag har alltid varit nyfi-
ken och velat veta vad mer om allt omkring 
mig, vad växter heter och vad fåglar heter. 
Och fåglarna finns ju alltid runt omkring oss, 
var man går och står. De senaste 10-12 åren 
har jag haft lite mer tid över och den har jag 
velat lägga på något vettigt och då har det 
blivit fåglarna.

- Hur skulle du vilja att Kristianstad Vat-
tenrike utvecklats om 10 år?

- Att ingenting tas bort från reservaten, inte 
en enda kvadratmeter, oavsett om det är till 
skola eller liknande. Börjar man att nagga 
på gränserna är det lätt att man luckrar upp 
skyddet. Och ju närmre reservaten man byg-
ger ju större blir den mänskliga påverkan.

Jag önskar också att fler bryr sig om och in-
ser värdet av biosfärområdet. För detta lig-
ger ett visst ansvar på biosfärkontoret själv 
men även på föreningslivet och att man 
lever som man lär. Det som är det svåraste 

är bilen, det blir ju en hel del körande. Men 
Kristianstad är ju en glesbygdskommun med 
begränsade möjligheter att kunna ha kol-
lektivtrafik överallt och bor man som jag på 
landet finns det inte så mycket att välja på.

- Vilket är din häftigaste naturupplevelse?

- Det var nog när vi såg de allra första levan-
de uttrarna häromkring på en Linnérundetur. 
Vi gick rundan och hade passerat den norra 
delen av Blackan när vi såg dem simma upp-
ströms. Det var riktigt häftigt!

En annan sådan där upplevelse var också 
från Linnérundan. nämligen när vi såg pil-
grimsfalksparet bada. Det var på den tiden 
när det gick att se bra över Isternäset från det 
södra fågeltornet. Det var väl kanske mest 
honan som badade. Hanen satt i en pöl och 
så flyttade han sig och så gick honan i vatt-
net och började plaska. Det såg verkligen 
festligt ut!

Jag hade en trevlig upplevelse i somras med 
barnbarnet Signe. Vi hittade en bredbrämad 
bastardsvärmare och den satt först på min 
hand och sedan flyttade den över på Signes. 
Att fascineras ur ett barns ögon är fantas-
tiskt.

- Hur ser din skådardröm ut?

Det skulle kanske vara en ny och bättre tub-
kikare men annars tycker jag nog att jag le-
ver min dröm. Det liv jag lever nu med möj-
ligheten att skåda tillsammans med folk. Inte 

Den här gången har vi fångat en engagerad profil och Vattenrikets meste ambas-
sadör, Evert Valfridsson. Under sina snart 250 gångna Linnérundor eller vid 
tranmånaden vid Pulken har han bidragit till att många hittat till fågelklubben.
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minst tranorna  och den utveckling som gjort 
Pulken till en skådeplats på första parkett, är 
helt sanslös. Och att man får lov att gå så 
där med folk på Linnérundan och visa och 
fascineras tillsammans med både nybörjare 
och andra lite mer vana skådare. Att få visa 
hur fantastiskt det är med fåglar!

Men visst hade det inte varit fel att få se en 
tornuggla. Det är en art som jag drömmer 
om.

Men även att rödspovarna återetablerar sig 
och att vi får tillbaka de arter som trängts 
tillbaka med den förändrade landskapsbil-
den. Visst är det kul och så med nya häck-
ande arter som svarthakad buskskvätta eller 
liknande, men en del arter tränger ju också 
ut andra arter. Men det är väl något vi får 
leva med.

- Vad har du alltid med dig när du ska ut 
och skåda?

Handkikaren och mobilen finns alltid med!

Vilket område rekommenderar du till spov-
ens läsare så här i hösttider?

Håslövs ängar, det är en lokal väl värd att be-
söka även så här på hösten när flyttfåglarna 
rastar eller sträcker förbi!

5 snabba till Evert:

Ulrika Tollgren

√ Vår  -      Höst

√  Morgon  -      Kväll

√ Öland  -   Falsterbo

 Gäss    -    √ Tranor

√ Strandäng    -     Bokskog

En vanlig syn, Evert visar och förklarar för besökare, här på Pulken under transkådningen.
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Evert rekommenderar:  
Håslövs ängar
Håslövs ängar, Vattenrikets äldsta flaggskepp besöks vanligtvis på våren, men är 
väl värd ett besök även under andra tider på året. 

Mellan den 15 mars och den 15 juli råder 
beträdnadsförbud och då får man endast gå 
eller cykla på den 3 km långa stigen som går 
runt Håslövs ängar och ut mot fågeltornet, 
som ligger vid Hammarsjöns strand. Resten 
av året är det däremot fritt fram att röra sig 
utanför stigarna. 

Så här på hösten rastar ofta stor mängder av 
svanar, gäss och änder i området. Dessa drar 
i sin tur till sig en del rovfåglar som rastar 
eller bara sträcker förbi. Fiskgjuse, blå kärr-
hök, stenfalk och pilgrimsfalk ses regelbun-
det under höststräcket. Sånär som på fisk-
gjuse har dessa samt även havsörn, fjällvråk 
och jaktfalk uppehållit sig här mer stationärt 
under hela vintern. De år då kylan blivit så 
pass sträng att även gässen lämnat oss kan 
området däremot vara ganska ödsligt.

Andra regelbundna höstgäster är rödstrupig 
piplärka (säkrast i september) och  lapp-
sparv. Senare kommer även varfågel samt 

mindre flockar av vinterhämpling och snö-
sparv, som kan ses dra runt bland vinterstån-
dare vintertid.

Gummistövlar och tubkikare kan vara bra att 
ha. Västerut från P-platsen finns en  utsikts-
plattform för rullstolsburna vid stenkumlet 
efter 800 m. Längst ute vid sjön finns ett 
fågeltorn i buskagen vid båtplatsen efter 1,5 
km. Eftersom vindarna ofta leker fritt över 
dessa ängar är det ofta lämpligt att fika häru-
te där man kan finna lite lä.

Vägbeskrivning

Utgå från väg 118 mellan Kristianstad och 
Åhus. Strax norr om järnvägsviadukten i 
Rinkaby, sväng väster ut och följ den brun-
vita skyltningen ”Hercules” längs Byholm-
svägen mot Viby. Inne i Viby, där vägen 
svänger kraftigt till höger, följ skyltningen 
åt vänster till Hercules och Håslövs ängar. I 
T-korset efter järnvägsövergången, tag höger 
mot Håslövs ängar. Med buss: Linje 1.

Ulrika Tollgren

Från plattformen vid västra delen av rundan ser man stranden mot Hammarsjön och Kvinne-
holme på andra sidan vattnet.
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En stringare lever farligt. Att fejka att man 
sett en ovanlig fågel är inte populärt i skå-
darvärlden. I deckarens värld kan det vara 
dödligt.
”Fågelskådaren” utspelar sig i Falster-
bo. En man hittas död vid ett fågeltorn. 
Han har gjort en lite väl snabb resa mot 
400-strecket. 
Mordutredningen leds av Mårten och Lisa, 
poliser med olika fallenhet för sitt yrke. 
Några pensionärer, som lyckas bli inblan-
dade i utredningen, spelar också en stor roll 
i boken. Livet i samhället och utredningen 
skildras med en stor portion humor. Ingen 
nagelbitare precis men en lättsam historia 
med lokal anknytning. 
”Blå gryning” är en typisk engelsk deckare
av pusselvariant där spänningen ligger i 
spelet mellan människorna.  
Även här mördas en fågelskådare – fö-
reståndaren på fågelstationen på ön Fair 
Isle. Det är höst – den bästa tiden att få 
se rariteter här. Den karga naturen på den 
lilla Shetlandsön bildar bakgrund när san-
ningen om de människor som samlats på 
stationen denna höstvecka kommer i da-
gen. Mer än en av gästerna på stationen 
har anledning att vara irriterad på kvin-
nan som nu fått sätta livet till. Att även en 
mycket omtyckt kokerska dör en onaturlig 
död komplicerar bilden.

Fågelskådare är väl inte vanligt förekom-
mande offer eller förövare i deckare, men 
visst finns det stoff. Att ha sett flest fåg-
lar och mest sällsynta fåglar är naturligvis 
en drivkraft för många fågelsskådare. En 
drivkraft som kan bli till besatthet!

Margareta Rydhagen

 Boktips: 
Mord i skådarmiljö   
”Fågelskådaren” av Olséni & Hansen,      
”Blå gryning” av Ann Cleeves  
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Läsarnas bilder 
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.
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Sammanställning backsvaleinventeringen
Text: Linda Niklasson

Förra gången backsvalorna inventerades i Skåne och i vårt område var 2003. Ett av skälen till 
att inventeringen gjordes igen, var att försöka få en bild av artens förekomst nu, och jämföra 
resultaten eftersom den förra hade visat på en rejäl minskning. Backsvalan är rödlistad som 
”nära hotad” och har minskat på många håll i hela Sverige.
Riktlinjerna för inventerarna var att räkna antalet bohål som fanns den 1 juni.
Resultat:

Lokal Täkttyp Totalt antal bohål Inventerar
Bäckaskogs	grustag	 Grus/Sand	 500	+	50	 Ulrika	Tollgren/Josefine	Svensson
( 2 kolonier)    
Fjälkinge backe Grus/sand 55 Nils Waldemarsson
Tings Nöbbelöv/Mosslunda Sand 0 Christer Ahlkvist
Flodala/norr om/ Grus/sand 52 Hans Cronert
Flodala/öster om/ Grus/sand 0 Hans Cronert
Karsholms fure/norr/ Branter rasat 0 Hans Cronert
Färlöv/norr om/ Grus/sand 30 Patrik Tollgren Lazarov
Önnestad stenbrott Grus/sand 4 Sven Waldemarsson
Hörröds grustag Grus/sand  100 Lasse Sunnestig
Munkeberg/öst om/Vä Jordhög 12 Leif Segelström
Horna grushåla Grus/sand 50 Linda Niklasson
Hultagårdens grustag Grus/sand 248 Linda Niklasson
Östad/Björklunds grus Grus/sand 42 Nils Waldemarsson
Bromölla norra Jordhög 4 Linda Niklasson
Bromölla industriområde Jordhög 36 Linda Niklasson

  Summa:   1 183 bohål

Årets resultat visar nästan en halvering av antalet bohål, 1 183 mot 2 092 som räknades 2003. 
Alltså en rejäl minskning och den negativa trenden visar sig tyvärr att fortsätta. Troligtvis 
finns fler boplatser i vårt område som inte blivit hittade eller inrapporterade på Artportalen, 
där rapporteringen varit riktigt knaper, men minskningen är stor. Man bör också känna till 
att när Skof sedan beräknar antalet så reducerar man antalet till 70% med tanke på att bon 
överges eller att fåglarna gräver flera bohål.
 Det känns verkligen dags att vi tänker till och hjälper backsvalorna med lämpliga boplatser.     
Horna grushåla  är t ex  en sådan plats där det inte behövs så stora insatser. Här kan man 
ganska enkelt rensa branterna (låg höjd) från ogräs så att de inte växer igen vilket nu är på 
gång att ske.
På några platser i landet har man också ställt i ordning jordhögar till backsvalornas förfo-
gande – kanske något att ta efter.

Ett stort tack till alla som hjälpte till med 2017 års inventering!

Linda Niklasson



Bild och text av Göran Flykt
Projektet började 2007 med 45 holkar gjorda av Mårten Björnsson och hans holksnick-
rande gäng ”Livat i holken”. Under åren som gått har fler och fler holkar tillverkats 
och satts upp på nya lämpliga ställen eller som ersättning för förlorade holkar. Totalt 
sitter nu 80 holkar uppe: 40 pärluggle-, 38 sparvuggle- och 2 kattuggleholkar.  Samtliga 
holkar sitter i området mellan Immeln och Raslången.

Holkprojekt för småugglor 2007-2017

Det årliga arbetet
Två gånger per år besöks holkarna. Under dec-
jan rensas holkarna, och gammalt bomaterial 
efter sommarens hyresgäster kastas bort. De 
vanligaste arterna som använder holkarna är 
nötväckor, mesar, starar, getingar och bålge-
tingar. De sällsynta tillfällen då ugglorna ge-
nomfört en häckning i holken är holken ganska 
full med bytesrester och spybollar och verkli-
gen i behov av en rensning. Under vintern när 
det ligger snö och är minusgrader hittar vi 
ibland också förråd som sparvugglan har lagt 
upp. Dessa brukar bestå av sorkar och små-
fåglar, ibland flera tiotal. Vid sådana tillfällen 
stiger förhoppningarna om framtida häckning.
I början av maj besöks holkarna igen för att se 
efter om någon uggla häckar.
Stormar och skogsavverkning är ett ständigt 
irritationsmoment, vilket gör att en del holkar 
förstörs eller behöver flyttas, då de plötsligt 
sitter på en avsågad trädstam ute på ett hygge.
Häckningsresultat 2007-2017

2010 2012 2015 2017

Pärluggla 1 1

Sparvuggla 3 1 1

Kattuggla 1

Förutom häckningarna har vi även haft några 
påbörjade/avbrutna häckningar, där ett ensamt 
ägg har hittats utan att någon fågel setts.
Resultatet kan tyckas dåligt, men under se-
naste atlasinventeringen hittades bara säkra 
pärlugglehäckningar i två rutor. Det känns inte 

som om det skulle vara bostadsbrist. Däremot 
tycks födotillgången ha mycket stor betydelse 
för häckningsresultatet. 
Vad gäller sparvugglan, som även fångar små-
fåglar, borde inte sorktillgången spela så stor 
roll. Atlasinventeringen visar här säkra häck-
ningar i tre rutor. En intressant notering är att 
ingen holk har använts två gånger för häck-
ning, vilket skulle kunna antyda att det finns 
gott om bohål. De år när det finns få eller inga 
rapporter om spelande pärl- och sparvugglor 
i feb-mars är chansen att få ugglor i holkarna 
väldigt liten. En tröst är då att cirka hälften av 
holkarna används av småfåglar. Varje år byg-
ger också bålgetingar bo i några av holkarna. 
Arbetet med holkarna är inget för den som 
gillar snabba ryck. Det är tålmodigt arbete år 
efter år som ibland belönas med en häckning. 
Då känns det väldigt bra. Jag hoppas att 2018 
blir ett bra sorkår så att vi får se fler uggleungar 
växa upp i våra holkar.
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Höstens program
Alla är hjärtligt välkomna och var inte rädda för att komma med även om ni saknar 
tubkikare. Alla som har låter gärna andra också titta. Undrar du över något så ring 
till respektive kontaktperson. 
Kontaktuppgifter för alla exkursionsansvariga hittar du i slutet av program-
met. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen finns 
uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Oktober
Sön 1 okt                            Euro Birdwatch Day i Friseboda
Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets Europafågelskådardagar. Kom till platt-
formen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från kl. 08.00 
och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs kusten under timmarna fram mot lunch. Ta 
med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Onsdag 4 okt  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
larna längs Linnérundan. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta till-
sammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  
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Lör 7 okt  Våra tärnor och deras flyttning över Världshaven
Naturfotografen Patrik Olofsson och forskaren Johanna Grönroos berättar om tärnorna, som är 
några av våra riktiga långresenärer i fågelvärlden, och om en del av de forskningsrön, som ”våra” 
fåglar bidragit med. 

Resan tar sin början i nordöstra Skåne, där vi möter våra sex olika tärnarter. Därefter ger vi oss, 
med hjälp av den senaste flyttfågelforskningen, ut på en resa över Världshaven och möter våra 
tärnor på deras flyttning och övervintring. Vi besöker dem bl.a. i Västafrikas våtmarker, vid Na-
mibias stränder och Antarktis rika vatten.

Kom till hörsalen naturum Vattenriket kl. 14.00 och njut av vad dessa härliga fåglar klarar av! 
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 8 oktober Vi drar västerut
Vi hoppas att vindarna i nordvästra Skånes pressar in många sträckande fåglar mot land den här 
dagen! Tillsammans med Lars-Göte Nilsson - med skådarrötterna i nordväst men numera kristi-
anstadsbo - 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 par-
keringen vid naturum Vattenriket så fyller vi bilarna och drar västerut. Bråkar vädergudarna med 
oss, har nog Lars-Göte någonting i bakfickan som ska ”rätta till” detta. Vi räknar med att vara åter 
i Kristianstad sen eftermiddag. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Onsdag 11 okt  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
larna längs Linnérundan. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta till-
sammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Lör 14 okt  Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss årstidsskiftet och stundande övervint-
ring? Har de första sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här 
dagen, vet vi svaret. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 15 okt  Vi spanar efter fler labbar och andra höstflyttare
Fåglarnas höststräck fortsätter - 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 och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Onsdag 18 okt  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
larna längs Linnérundan. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta till-
sammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  
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Onsdag 25 okt  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
larna längs Linnérundan. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör 
detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vat-
tenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Lör 28 okt  Senhöst i Hans Cronerts hemmamarker.
Senhöst och sista dagen med sommartid det här året i vårt land. Vi ger oss tillsammans med 
Hans Cronert ut i någon av hans hemmamarker och ser vad fågellivet har att erbjuda så här 
års. Vi samlas på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 08.00 och rundar av runt lunch-
tid. Glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör det här tillsammans med Studiefrämjandet.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

November
Lördag 4 nov  Allhelgonadagen på Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut bland fåg-
larna längs Linnérundan – nu för 245:e gången! Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddags-
fika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och 
naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Lör 11 nov  Gåsräkning
Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av 
klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Ons 15 nov  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 09.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Lin-
nérundan. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.  

Ons 29 nov  Linnérundan 
Samling parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 10.00 där Evert väntar att ge sig ut längs Lin-
nérundan. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktper-
son: Evert Valfridsson.

December
Lör 2 dec  Vi räknar röda glador!
Fågelklubben har sedan 2009 räknat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den här 
dagen gör vi ännu ett försök. En del av klubbens medlemmar kontrollerar under eftermiddagen 
bl.a. de övervintringsplatser, som vi första lördagen i december förra året sammanlagt hade minst 
196 fåglar på. Har du tips om fler träddungar, som hyser glador under vintermånaderna eller vill 
du vara med och räkna? Hör av Dig till Evert! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 13 dec  Linnérundan nr 248!
Vi rundar av årets skådarturer längs Linnérundan, när vi genomför den 248:e turen sedan starten 
i sept 2004. Samling som vanligt på parkeringen vid naturum Vattenriket kl. 10.00 där Evert 
väntar att ge sig ut bland vinterfåglarna. Kom ihåg kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum 
Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 16 dec  Gåsräkning
Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga 
gåsräknare igång den här förmiddagen. Med alla siffror på plats finns så småningom statistiken 
tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Tis 26 dec  Annan Dag jul-promenad 
Kom till parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 10.00 på annandagen och följ med på en 
ca 6 km promenad längs Linnérundan tillsammans med Christer Neideman från Naturskydds-
föreningen och Evert Valfridsson från Fågelklubben. Ta med lite förmiddagsfika! Ett samarrang-
eman mellan Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes Fågelklubb, naturum Vattenriket och 
Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Januari
Lör 6 Jan  Örnräkning
Nästan en vecka in på det nya året och som vanligt är det nu dags att räkna hur många örnar, som 
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finns i vårt område mitt i vintern. Vid räkningen 2017 noterades drygt 80 och 2016 ca 60 havsör-
nar (vid ganska knepigt väder här och var under dagen)! Vad månde bliva 2018?  

Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgif-
ter från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? 
Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.
waldemarsson@swipnet.se.

Lör 13 jan  Gåsräkning
Hur mycket vinter har vi så här dags? Hur påverkar det aktuella väderleksläget gässen, som valt 
att övervintra i vår del av Sverige? Efter förmiddagens insatser av klubbens gåsräknare vet vi 
svaret. Intresserad att vara med på någon gåsräkning? Kontakta i så fall Evert som kan hjälpa till 
att fixa detta. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 14 jan  Vinterns östkustfåglar
Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med två 
av klubbens styrelseledamöter, Linda Niklasson och Ulrika Tollgren tar vi en förmiddagstur längs 
en del av en (kanske) vintrig skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus – 
med möjligheter till samåkning från parkeringen vid naturum Vattenriket senast kl. 08.30. Under 
förmiddagen letar vi efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka, som vi inte 
sett till under de senaste vintrarna, självfallet är en önskeart. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Lör 20 jan  Årets första Linnérunda!
Är bara det rådande väderläget på vår sida, tar vi en tur längs Linnérundan för att få lite vinter-
känsla! Vi samlas vid parkeringen naturum kl. 10.00 och följer under några timmar med Evert 
Valfridsson ut på årets första tur (nr 249 sedan starten) i detta tätortsnära område i Kristianstads 
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Vattenrike – med inte minst havsörnar på önskelistan bland dagens vinterfåglar! Kom ihåg ki-
karen och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjandet Sydost, 
Naturskyddsföreningen i Kristianstad och naturum Vattenriket. Kontaktperson: Evert Valfridsson

Sön 21 jan  Örndag i Tosteberga
För 14:e gången bjuder klubben in till örndag i Tosteberga! Vi hoppas på bra väderförhållanden 
och många bevingade vintergäster i vår del av landet och att några timmar på hamnplanen här ger 
tillfällen till många härliga örnupplevelser! Mellan kl. 09 och 13 är vi som vanligt på plats och 
delar med oss av utrymme i våra tubkikare. 

Vi får lyssna till senaste nytt på örnfronten: bl.a. genom klubbens ordförande Nils Waldemarsson 
som redogör för resultatet av senaste örnräkningen - något som klubben sedan väldigt många år 
genomför i början av januari. Byalaget står för lekamlig utspisning och säljer grillad korv och 
kaffe till besökarna. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Fre 26 – mån 29 jan Vinterfåglar inpå knuten
”Vinterfåglar inpå knuten” är SOF/BirdLife Sveriges största enskilda evenemang sedan mer än 
10 år. Den här helgen räknas fåglar vid fågelborden runt om i Sverige. Vid de senaste årens räk-
ningar ”deltog” över 20 000 fågelbord! Helgen förlängs dessutom med fredag och måndag för att 
också förskolor och skolklasser ska kunna delta. 

Det här är en liten puff från klubben till medlemmar och andra att vara med. 

Gå in på SOF:s hemsida www.birdlife.se och klicka vidare till den här aktiviteten eller vik.spoven.
com  Där står allt man behöver veta för att kunna vara med. Kontaktperson: Evert Valfridsson.  

Sön 28 jan   Vi startar fågelcirkeln! 
Kl. 17.00 gör vi avspark för fågelcirkeln ”Fåglarna i din närhet” på Studiefrämjandet Sydost, V 
Storg. 51 H i Kristianstad. Tillsammans med ledaren Evert Valfridsson tittar vi närmare på vilka 
arter, som vi kan uppleva omkring oss i vår del av landet. Vi tränar som vanligt på olika artka-
raktärer, så vi vet vad det är som vi ser och hör. Liksom tidigare vänder sig cirkeln till både dig, 
som varit med ett tag, och till dig, som är nybörjare i fågelmarkerna. Vi träffas under ca 15 sam-
mankomster – de flesta utomhus – fram till början av juni. Vi jobbar mycket med ”Fågelguiden”, 
som är den bok som alla bör ha. Deltagandet kostar 100:- – 125:-tillkommer för den som inte 
redan är medlem i fågelklubben.

Anpassa kläder och skodon efter väder och årstid! Ta gärna med fika – vi är ofta 
ute 3-4 timmar. Ha även för vana att besöka vår hemsida där alla arrangemangen 
finns uppdaterade om något skulle ändras: www.spoven.com

Kontaktpersoner:
Ulrika Tollgren: 0738-08 37 73, ulrika.tollgren@orthanc.se 
Evert Valfridsson: 044-32 30 45 el. 070-602 30 45, evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
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Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-882 051
Josefin	Svensson	sekr	 0708-226	589
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-083 773
Greger Flyckt   0709-711680
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
0709-711680,greger.flyckt@utb.kristianstad.se

Linda Niklasson 
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Ulf Sjölin 
Emil Andersson Fristedt

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   0709-711680
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Göran Flyckt    044-24 26 11

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk)   044-32 30 45
Ulrika Tollgren   0738-083773

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov (sk) 0734-382292
lazarov@orthanc.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-083773
ulrika.tollgren@orthanc.se
Sven Birkedal   044-24 87 44

Katastrofhjälp Fågel och Vilt
http://www.kristianstadbromolla.kfv-riks.se

SPOVEN-redaktionen
Patrick Tollgren Lazarov (samk.) 0734-382292 
Ekbacken 7, 290 37 Arkelstorp
lazarov@orthanc.se
Jan Linder (ansv. utgivare)   0725-882 051
linder.jan@telia.com
Emil Andersson Fristedt     0704-406 656
emilande@gmail.com
Lars Göte Nilsson     0706-341 113
info@birdwave.se
Sven Birkedal (bildredaktör)   044-24 87 44
sven.birkedal@telia.com 

Representanter SkOF:s Forsknings-  
och Fågelskyddskommitté
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Samrådsgruppen för Biosfärområde  
Kristianstads Vattenrike 
 Nils Waldemarsson
 Thomas Lindblad

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun Nils Waldemarsson

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
 Nils Waldemarsson

Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten) 
 Nils Waldemarsson

Medlemsavgift per år
Fullbetalande  125:-
Familjemedlem   25:-
Ungdomsmedlem   25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4
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