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I början av sommaren träffade vi, två 
representanter från fågelklubben, tjänstemän 
från  länsstyrelsen och biosfärkontoret i 
Äspet. Anledningen var det ökande antalet 
överträdelser av tillträdesförbudet i området. 
Äspet har tillträdesförbud för att skydda såväl 
häckande som rastande fåglar mellan 15/3 
och 30/9. Undantaget är fågeltornet och den 
markerade stigen dit.

För ett par år sedan gjordes en revidering av 
informationsskyltar och avspärrningar. Men 
uppenbarligen inte tillräckligt. Överträdelserna 
har tyvärr inte upphört utan snarare ökat. Detta 
året är som bekant speciellt med att många 
människor ovana vid att vistas i naturen ger sig 
ut. Men alla överträdelser ska inte tillskrivas 
dessa. Att påpeka att någon lämnat den tillåtna stigen möts ibland med oförståelse eller 
i värsta fall aggressivitet. Flera av våra medlemmar har råkat ut för otrevliga personer.

En grupp som är svår att komma till rätta med är de fiskare som i båt eller vadarbyxor 
uppehåller sig i skyddsområdet mellan stranden och Karet (stenrevet utanför).  Inte 
minst då de kunnat hänvisa till ett felaktigt digitalt sjökort som visar gamla uppgifter om 
området. Detta är numera tillrättat i det digitala systemet.

Nu skall ytterligare skyltar sättas upp bl a vid iläggningsplatser för olika sjögående 
farkoster.  Anslagen ska göras större och ytterligare förtydligas. Vi tog också upp önskemål 
om att länsstyrelsen skulle ta kontakt med polismyndigheten för att uppmärksamma 
dessa på problemet. Tyvärr måste länsstyrelsen konstatera att attityden därifrån i stort 
är att har ni så bevärliga bestämmelser får ni skylla er själva. Även om detta inte har 
högsta prioritet hos polisen så är det rimligt att de även ingriper mot denna typ av brott. 
Vi uppmanar därför medlemmarna att även fortsättningsvis polisanmäla överträdelser.

Nils Waldemarsson 
ORDFÖRANDE
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Ordförande sjunger ut!
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Perioden maj-augusti 2020 har verkligen 
givit utdelning i ett stort antal ovanliga 
och/eller svårobserverade arter inom vårt 
område. Russinet i denna kaka blev utan 
tvekan den sydnäktergal som är ny art för 
Kristianstads kommun (se särskild arti-
kel) och som under lång tid också gladde 
många tillresta. En annan art som även 
den drog hit ”utsocknes” var den sibiriska 
tundrapipare som rastade i Äspet ett par 
junidagar. Välbesökt var också den vit-
stjärniga blåhake som dröjde sig kvar från 
april vid Herculesdammarna.

Lite extra värmer det med de expande-
rande svarthakade buskskvättorna. Under 
sommaren har inte mindre än 3 olika par 
noterats häcka, i ett fall har även en andra 
kull noterats. Bra med häckningar har det 
även varit på ugglefronten, bla har en dryg 
handfull pärlugglehäckningar konstaterats 
i området norr om Arkelstorp-Vånga.

På rovfågelfronten sticker några snabba 
obsar av stäpphök, ängshök och brun gla-
da ut, medan en aftonfalk visade upp sig 
för fler vid Herculesdammarna. På fågel-
skådningens dag stod ett par dubbelbecka-
siner för stor show då de spelade och även 
visade upp sig. Kornknarr hördes på tre 
platser, ett 10-tal vaktlar spelade spridda 
i området, och även en småfläckig sump-
höna hördes helt kort.

Förutom tundrapiparen så kunde vi på va-
darfronten glädja oss åt fjällpipare, roskarl, 
myrsnäppor, sandlöpare och smalnäbbad 
simsnäppa. Svarthuvad mås har visat upp 
sig, och ett par unga kaspiska trutar har ta-
git sig till vår kust i juli. Av och till under 

Aktuellt i fågelmarkerna 
Rapporterade fåglar 1 maj - 31 juliav Jan Linder

Observera	att	vi	från	och	med	detta	nummer	av	Spoven	gör	en	liten	förändring	när	det	
gäller	vilka	sällsynta	fåglar	vi	tar	upp	här	i	Aktuellt	i	fågelmarkerna,	vad	framgår	i	det	
följande.

Alla	fynd	som	redogörs	för	är	gjorda	inom	föreningens	område	och	hämtade	från	rap-
porterna	i	Artportalen,	http://www.artportalen.se.	Där	kan	du	själv	lägga	in	dina	iakt-
tagelser	 och	på	 så	 sätt	 bidra	 till	 flödet	 av	 rapporter.	Alla	observationer	av	 sällsynta	
fåglar	som	tas	upp	här	är	granskade	och	godkända	av	en	raritetskommitté	 (RK	eller	
RRK),	eller	har	setts	av	många	erfarna	skådare	och/eller	dokumenterats	på	sådant	sätt	
att	ett	godkännande	är	självklart.	Har	du	gjort	ett	fynd	som	kräver	rapportskrivning	för	
att	godkännas,	skriv	gärna	en	sådan.	Bifogad	ljud-	eller	bilddokumentation	underlättar.
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Sibirisk tundrapipare, Äspet 11/6.
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Art Plats Individ
Stäpphök Fjälkinge 1/5  1
 Karsholm 19/5  1
Ängshök Vinnö ängar 9/5  1
 Rinkaby ängar 10/5  1
 Valsegården, Vanneberga 12/5  1
 Isternäset 7/8  1
Brun glada Fjälkinge 1/5  1
Kornknarr Breinge, Degeberga 25/6  1
 Ängagårdsvägen, Egeside 25/6  1
 Åhus kärr/Friseboda 28/5 – 7/6  1-2 

perioden har det setts skräntärnor, medan 
de vitvingade tärnorna visade upp sig vid 
några tillfällen i maj. 

Även på sångarfronten blev det bra utdel-
ning, trastsångare vid tre tillfällen, vas-
sångare vid fyra, medan flodsångare för 
ovanlighetens skull enbart hördes på en 
plats. Däremot fick vi ta del av det inflöde 
av busksångare som skedde. Tre stycken 
noterades, varav två uppträdde osedvan-
ligt oblygt genom att sjunga dagtid och 
ofta från synlig, upphöjd position. Både 
halsbandsflugsnappare och mindre flug-
snappare kunde också noteras. 

Men allt detta är ju rubriken till trots nu-
mera historia. Aktuellt just nu är däremot 
den pågående höstflyttningen. Utefter 
kusten har tärnor, kustlabbar och enstaka 
fjällabbar redan passerat, men fler labbar 
är att vänta. Varför inte hoppas på lite bra 
tryck i ostvindarna när tid finns för sträck-
skådning utefter kusten. Förutom labbar 
finns andra russin att spana efter när den 
ena sjöfågelflocken efter den andra skyn-
dar söderut. Eller varför inte ”se upp” när 
vädret lämpar sig för rovfågelsträck, eller 

leta östliga småfåglar typ tajgasångare i 
lämpliga skogspartier en tidig oktober-
morgon. Det finns alltid något att uppleva 
och att leta rätt på!

Har du tröttnat på att alltid läsa i efterhand 
vad som setts och hörts. Då ska du läsa ar-
tikeln om Band i detta nummer av Spoven. 
Fågelklubben har nu introducerat och tes-
tat detta inom området och du är mer än 
välkommen att ladda ner appen och vara 
tvåa på plats när någon larmar precis när 
det händer. Det är helt gratis att vara med.

Artportalen:
http://www.artportalen.se 

Krix+:
http://krix.spoven.com 
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Rödräv som fångat en vitkindad gås, Äspet.
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Jan Linder 

Art Plats Individ 
Småfläckig sumphöna Pulken 5/6  1
Sibirisk tundrapipare Äspet 9-11/6  1
Fjällpipare Vanneberga 17/5  11
Dubbelbeckasin Isternäset 5/5  1
 Håslövs ängar 10-15/5  1-2
Smalnäbbad simsnäppa Äspet 11/6  1
 Äspet 31/8  2
Svarthuvad mås Håslövs ängar 10/5  1
 Edenryd 16/5  1
 Äspet 1/6  1
 Äspet 8/8  1
 Juleboda 10/8  2
Vitvingad tärna Adinal 8/5  7
 Håslövs ängar 10-11/5  1-14
 Herculesdammarna 11/5  1
 Linnérundan 21/5  2
 Herculesdammarna 21/5   4
 Håslövs ängar 21/5  6
 Herculesdammarna 23/5  2
Fjällabb Juleboda 28/8  1
 Juleboda 30/8  1
Aftonfalk Herculesdammarna 14/5  1
Trastsångare Herculesdammarna 22/5  1
 Vinnöåns utlopp 30/5  1
Busksångare Äspet 5-27/6  1
 Bäckaskogs slott 10/6 – 4/7  1
 Herculesdammarna 15-20/6  1
Flodsångare Härlövs ängar 21/5 – 4/6  1
Vassångare Kanalhuset 5-7/5  1
 Herculesviken 15/6-2/7  1
 Äspet 18-21/7  1
Vitstjärnig blåhake Herculesdammarna 1-29/5  1
Sydnäktergal Härlövs ängar 21/5 – 4/6  1
Halsbandsflugsnappare Norra Björket, Kristianstad 11/5  1
Mindre flugsnappare Norra Kronoskogen, Äspet 24/5 – 5/6  1
 Näsby gård 4/8  1
Svarthakad buskskvätta Vittskövle mosse häckning
 Blåherremölla  häckning
 Nyehusen  häckning
Bändelkorsnäbb Juleboda 15/8  1
 Ekestad 24/8  5
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”Om en mänska vill bli bekant med en 
fågel bör hon först och främst stilla sig. 
Sluta vara den där evinnerliga och inten-
siva personen.” Lättare sagt än gjort, men 
så sant. Att vänta och vänta på att den rätta 
fågeln ska dyka upp eller en fågel överhu-
vudtaget. Att vänta och vänta på den per-
fekta vinkeln för den perfekta bilden. Det 
är inte alla som klarar det. Torsten Green-
Petersen har stillat sig en hel del för att få 
material till ”Fågelns blick”. Och visst, 
det finns många spännande, roliga och fina 
bilder, men det är texten som utmärker sig.

Torsten Green-Petersen har skådat och fo-
tograferat fåglar i Sverige, Ungern, Oman, 
Grekland och Spanien för denna bok. Hans 
foto ackompanjeras av en högst personlig 
text. Han växlar mellan korthugget kärva 
konstateranden, poetiska utsvävningar och 
rent beskrivande text. Man känner verkli-
gen hans belägenhet när han väntar in det 
eftertraktade objektet.  En mängd fåglar 
passerar förbi i hans resor. Alla kommen-
teras men vissa är favoriter – skärfläckan 
med sitt lite udda utseende. Brushanen är 
en annan – vacker att se oavsett om han är 
i speltagen eller ej. En klippörn är alltid 
värd att vänta länge på och mycket mel-
lanmål förbrukas under tiden. Kul att följa 
hans väg till den bild vi sen får se.

Det är egentligen fel att säga att Green-Pe-
tersen skådar fågel. Han möter dem. Kom-
municerar med dem. Om han får svar? Det 
är inte så viktigt. Huvudsaken är upplevel-
sen av stunden i naturen med fåglarna och 
den lyckas han förmedla till oss. 

Margareta Rydhagen

Boktips: 
Fågelns blick  
av Torsten Green-Petersen
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Fångad i flykten: Marianne Röjestål
Text: Ulrika Tollgren

– Berätta lite om din bakgrund 

– Djur har alltid intresserat mig. Jag är 
född i Helsingborg, en stad vid havet. 
1956 köpte mina föräldrar en sommarstu-
ga i Rigeleje och vi var där hela somrarna 
i ”vildmarken”. Jag och min syster var 
väl aldrig inomhus och där var en bonde 
som hade djur. Vi var mycket hos djuren 
på gården och så hade vi alla möjliga sor-
ters övningar i skogen. Jag tror att dessa 
upplevelser spelat en stor roll för intresset 
för djur och natur. Min mamma var väldigt 
duktig på framförallt blommor, växter, 
fåglar… Hon var väldigt naturintresserad 
så egentligen tror jag att det kommer från 
henne.

Tore träffade jag när han gick elev på S:ta 
Maria. Sedan flyttade vi till Lund där jag 
utbildade mig till skötare och jobbade på 
Sankt Lars innan jag så småningom läste  
till sjuksköterska i Malmö. Egentligen 
skulle jag inte alls bli sjuksköterska för 
jag skulle bli djursjuksköterska, men då 
fanns det ingen sådan utbildning. Men så 
tyckte jag det var så himla roligt att jobba 
på kirurgen så jag fastnade och sedan kom 
jag liksom inte längre med mina djur. Ar-
betade istället som distriktssköterska och 
enhetschef.

Sedan var det ”gröna vågen”-tiden och då 
köpte vi hus i Veberöd. Vi ville från stan, 

men havet drog och området häromkring. 
Så då kom vi hit och det är väl 35 år sedan 
vi började renovera vårt gamla ställe här 
bredvid. Då blev det hästar och hundar och 
katter och hönor. Och renovering!

Sara, dottern, flyttade först till en liten gård 
i närheten och så hade vi hästarna här till-
sammans. Sedan övertog hon stallet och 
huset och då valde vi att flytta ut hit och 
byggde detta undantag. Jag föreslog att vi 
skulle flytta in till stan, gärna till kvarteret 

Vid	60-års	ålder	beslöt	Marianne	att	sälja	hästen	och	lägga	ridhjälmen	på	hyl-
lan.	Plötsligt	fick	hon	lite	mer	tid	att	ge	sig	ut	i	naturen	och	gick	Linnérundan	där	
hon	mötte	Evert.	Vilket	ledde	till	fågelcirkeln	och	det	livslånga	intresset	för	djur	
tog	sig	en	ny	form.	
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Marianne med en av sina hundar, Kapten 
Haddock.
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Båten, men det var ingen som ville följa 
med mig. Ska man vara fågelskådare är 
det väl inte fel ställe att vara i Friseboda. 
Här finns ju något hela året. Här är ju fan-
tastiskt vacker natur.

Våra två barn är båda utbildade biologer 
så något har vi väl lämnat efter oss. De 
jobbar med miljö. Johan var ju som barn 
väldigt fågelintresserad och var med i fält-
biologerna i Åhus tillsammans med Pat-
rik Olofsson. Då hade jag så mycket med 
hästar och hundar och katter. Jag tänkte att 
när jag är pensionär kan jag ju börja med 
fåglar och sålde först min häst. Tyckte att 
jag ridit färdigt när jag var 60. Tidigare 
tävlade jag med både häst och hund. Nu 
fick jag lite tid över så när vi var ute och 
gick med hundar var det ju roligt att se på 
lite annat samtidigt.

Vi gick Linnérundan med Evert och då be-
rättade han om den här fågelcirkeln som 
vi anmälde oss till och året var då 2012. 
Jag hade alltid trott att fågelskådning var 
lite högfärdigt, men så började vi i cirkeln 
och så många trevliga människor vi lärde 
känna. En av de bästa sakerna med cirkeln 
var alla de här fågellokalerna som man 
kommer ut och ser. Platser man aldrig sett 
innan. Och exkursioner, det är en otroligt 
fin fågelklubb!

– Vilken är din starkaste skådarupple-
velse?

– Fast jag inte visste att det var så starkt 
var det väl ändå när vi hade våra fina biä-
tare här (8 biätare rastade hos paret Röje-
stål 19-20 maj 2013). Då var jag inte alls 
medveten om hur stort det var. Alla männ-
iskor och kända skådare som kom hit för 
att skåda de vackra biätarna.

Jag kör nästan aldrig på drag, men när den 
svarta storken var stationär i Skånes Tranås 
2019 tänkte jag att den måste jag ju känna 
igen om jag ser den. Tore följde med mig 
för det var ju inte så långt att köra. Men 
inte hittade vi någon stork. Så då stannade 
vi vid macken där och frågade för jag hade 
ju koordinaterna och då stod är en kvinna 
som sa ”Ohh, den ser jag var dag när jag 
kör till jobbet”. Så körde vi en gång till-
baka men ingen stork. Men så tänkte jag, 
nä minsann, jag får köra en gång till. Den 
här gången stod där två skådare som sa att 
”den drog precis”. Jaha, det var ju trevligt. 
Först tänkte jag att nu struntar jag i den där 
storken men nej, en gång till får jag försö-
ka. När jag kommer ner den tredje gången 
så var jag alldeles ensam, jag och storken 
som gick där. Det var faktiskt roligt.

Annars tycker jag väl mest om de mer 
vanliga fåglarna. Jag far inte omkring för 
att leta efter det ”jätteudda”. Är glad när 
jag känner igen fåglar som jag träffar på 
här hemma. Det är hela upplevelsen som 
räknas.

– Hur ser din skådardröm ut?

– Det skulle väl vara tjädern och de här 
skogsfåglarna i norr. Har nyligen tagit båt-
förarexamen, men nu ska jag ut på ett nytt 
äventyr nämligen fjällvandring. I septem-
ber bär det av tillsammans med en gammal 
arbetskamrat som heller inte har vandrat 
innan. Vi ska gå Jämtlandstriangeln, Stor-
ulvån -Sylarna -Blåhammaren. Nästa år 
ska jag försöka få med Tore till Abisko, 
han är född i Gällivare men har aldrig varit 
i fjällen. Nu blir det kanske av .

– Vilken var din första kikare och hur 
ser din utrustning ut idag?
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– Fem snabba till Marianne:

 Havet    -  √  Buskmarker 

 Äspet  -  √ Herkules

√ Gryning        -   Skymning

√  Vår   -   Höst

√ Fältpiplärka  -    Biätare

– Allra först köpte jag en blykowa, men 
ganska snart köpte vi en annan begagnad 
Kowa som tubkikare. Handkikare köpte 
jag första gången jag besökte Naturbok-
handeln på Öland. Det var en 10x45, men 
det blev så tungt. Nu har jag därför en min-
dre Swarovski 8x32 och en mindre Swa-
rovskitubkikare, så jag orkar gå omkring 
och bära på dem.

– Varför ska fågelintresserade gå med i 
fågelklubben?

– Det finns hur många skäl som helst. Det 
är egentligen inte fåglarna som är det ab-
solut viktigaste, det är naturen och alla nya 
lokaler man kommer till. Vi har så mycket 
vackert runt om i vår kommun som folk 

aldrig har sett. Och så trevliga människor 
träffar man nästan inte någon annanstans. 
Från alla yrkeskategorier och de flesta åld-
rar, men tyvärr är det inte så mycket ung-
domar med. Annars är det stor spridning, 
kvinnligt och manligt blandat. Och så får 
man lära sig nya saker.

Ulrika Tollgren

Vi finns på Facebook!
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Höstens smultronställe:  
Fjällmossen

fo
to

: U
lri

ka
 T

ol
lg

re
n

11 November 2019, löven föll till marken 
för flera veckor sedan och de flesta av årets 
sommargäster har lämnat våra marker. Jag 
ställer bilen på Fjällmossens parkering 
som jag vanligtvis brukat anlända till före 
det tidigaste gryningsljuset. Den här gång-
en är det tidig eftermiddag och höstsolen 
lyser från en klarblå himmel. En ormvråk 
sitter och håller utsikt och på avstånd hörs 
korpens karakteristiska rop bryta tystna-
den.

Jag passerar stättan och börjar promena-
den med endast handkikaren runt halsen. 
Det första fuktiga partiet kändes tomt utan 
något beckasinspel men detta glömdes 

snart bort. En gröngöling lät höra sitt lite 
småilskna kyy-kyy-kyy-kyyh som blanda-
des med björktrastens lite dova läte. Tras-
tar både hördes och syntes lite varstans i 
enebuskmarken. Huvudsakligen björktras-
tar men jag kunde också identifiera minst 3 
rödvingetrastar. Även en hel del koltrastar 
men de flög inte fram och tillbaka lika oro-
ligt utan rörde sig mest nederst i vegeta-
tionen. 

Efter kanske en kilometer vek jag av på 
stigen som går i riktning mot tornet och 
kunde här konstatera att naturreservatet 
äntligen röjts, såsom vi önskat i så många 
år. En flock med grönsiskor födosökte högt 

Fjällmossen är orörd mossmark och i området finns sileshår och hjortron.

När besökte du Fjällmossen senast? Troligen en tidig morgon i april men troligen 
inte	i	år.	Sedan	den	sista	orrtuppen	spelat	sin	sista	strof	på	denna	lokal,	som	länge	
var	den	sydligaste	utposten	för	orren,	har	 iallafall	 inte	 jag	satt	mina	kängor	 i	
detta	naturreservat	som	utgör	en	för	oss	säregen	naturtyp.
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upp i några träd och som på en given sig-
nal flög de lite fram och tillbaka likt ett 
fiskstim innan de åter landade på nästan 
samma ställe där de nyss hade lyft ifrån.

Öster om stigen finns ett bokskogsparti 
och här fanns bo- och bergfinkar i en flock 
på kanske 150 individer som lyfte från 
marken. De flög runt, iväg och tillbaka 
igen. Även dessa kändes flyktigt oroliga 
och även här rörde sig trastar lite varstans 
bland buskarna. Fjällmossen kändes de-
finitivt inte tom. Det var däremot inte så 
många arter men desto fler individer. 

Vid tornet satte jag mig och intog den obli-
gatoriska fikan. En röd glada och lite me-
sar gjorde mig sällskap. Lite irriterad var 
jag över den senfärdiga skötseln av denna 
plats där jag upplevt så många magiska 
morgnar. Ensam, tillsammans med mina 
barn, tillsammans med “mina” scouter, 
tillsammans med skådarvänner på exkur-
sion. I så många år har fågelklubben tjatat 
om att Fjällmossen borde röjas upp för att 
inte orrarna skulle försvinna och när de 
nu inte längre finns kvar här har skötsel-
åtgärderna äntligen genomförts. Borde det 
inte vara läge för att genomföra ett försök 
med återinplantering? Kan svenska tjädrar 

skickas till Tyskland så borde väl orrar 
bördiga från Sveriges norra delar kunna få 
njuta av Fjällmossen?

Medan jag satt där drog en molnskärm 
hastigt in och vädret slog om. En kylig 
vind fick mig att snabbt packa ihop och 
pinna tillbaka. Här mötte jag en hundägare 
som traskade lika fort men åt andra hållet. 
En flock med gråsiskor drog runt vilket jag 
noterade med glädje. Vissa vintrar ser man 
gråsiskor överallt, andra år lyser de med 
sin frånvaro. 

På väg tillbaka till bilen uppmärksammas 
jag av ett märkligt ljud. Orrrrt hörs det och 
det hörs igen. Jag tycker mig skymta ryg-
gen på en orrtupp i riset 400 m nordost om 
parkeringen. Tyvärr lyckades jag inte do-
kumentera den med mobilen, avståndet var 
för stort. 

Jag kunde iallafall konstatera att Fjällmos-
sen faktiskt har en hel del andra kvalitéer 
och att detta naturreservat även fortsätt-
ningsvis gör sig förtjänt av ett årligt besök. 
En fjällvråk passerade över stigen och in i 
obsboken innan den slogs ihop.

Ulrika Tollgren
Googlemaps:  
Parkeringsplatsen, knappt 2 km från tornet.  
https://tinyurl.com/fjallmossen

Lokaler: Fjällmossens fågeltorn är kopplad till 
Kristianstads kommun. Övriga ”Fjällmosselo-
kaler” har kopplats till Hörby kommun.

Med kollektivtrafik: Saknas 

Häckfåglar 
Vår/sommar: Trana, gulsparv och dubbeltrast.

Vinter: Saknas helt rapporter från vinterbesök. 

Bekvämligheter: Saknas. 

Tillgänglighet: Ganska lättgånget men omöj-
ligt med rullstol. Delar av stigen utgörs av Skå-
neleden.

Webplats: Fjällmossens hemsida (Vattenriket)  
https://vattenriket.kristianstad.se/fjallmossen

Övrigt: Artportalen visar huvudsakligen rap-
porterade fynd av växter och insekter. Några 
exempel är krypfloka, borsttåg, rödlånke och 
sotnäsfjäril.
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Årsrapport för Nordöstra Skåne 2019 
Under 2019 har volymerna av inmatade obser-
vationer i artportalen fortsatt att öka och nya 
rekord slås årligen. Hela 40 716 fågelobser-
vationer från Kristianstad kommun och 2 253 
obsar från Bromölla kommun är nya rekord-
noteringar i antal rapporter. Nytt för i år är att 
rapporten följer den nya svenska fågellistan 
vilket har gjort att flera arter eller artgrupper 
har bytt plats i rapporten.
Årets början bjöd på flera observationer av ar-
ter som troligtvis försökt övervintra (sädesärla, 
svarthätta, storspov, rördrom, brun glada och 
taltrast). Vintern uteblev nästan helt och janua-
ri och speciellt februari var ovanligt mild med 
rejält inflöde av de tidiga vårfåglarna (starar, 
vipor, änder…). Raritetsåret rivstartade med 
årets enda havssula utanför Juleboda redan 7/1 
och två olika färgmärkta fjällgäss under första 
halvan av januari. Ägretthägern är nu så pass 
vanligt förekommande att den sågs under årets 
alla månader. Flera övervintrande sparvugglor 
påträffades under jan-feb och arten sågs på sju 
olika lokaler. 
I februari sågs två olika bruna glador och en 
prutgås rastade en vecka i södra delen av kom-
munen.
Mars bjöd på rekordmånga rastande tranor i 
Pulken – hela 10 400 räknades in 27/3, och en 
rastande rödhalsad gås sågs vid Åsumtornet/
Hovby ängar 27/3.
I början av april rastade två gamla svarthuvade 
måsar på Åsums ängar. Uppskattningsvis sex 
olika rastande ringtrastar hittades under april 
på Sånnarna och Fjälkinge backe. Under andra 
halvan av april hittades tre olika härfåglar och 
22/4 sågs en vacker hane halsbandsflugsnap-
pare rasta vid Pulken. Under de sista dagarna 
i april rapporterades två ängshökar på norr-
sträck.

Sammanlagt sju observationer om brunglador 
gjordes under senare delen av april o hela maj. 
1 maj och en bit in i juni sågs en honfärgad 
rödhuvad dykand i Karpalundsdammarna. 
Troligtvis var det samma fågel som sedan 
sågs i Tivoliparken juni månad ut. I början av 
månaden sågs en rostand vid Lunkeskog och 
senare vid Adinal där den stannade en vecka. 
En rastande rödstrupig piplärka sågs och hör-
des på Håslövs ängar under fågelskådningens 
dag. Under första halvan av maj spelade dub-
belbeckasiner både på Håslövs ängar och Is-
ternäset och en 2K aftonfalkshona höll till vid 
Herculesdammarna en dryg vecka runt mitten 
av månaden. Från mitten av maj till och med 
juli hördes sammanlagt 14 spelande vaktlar i 
Kristianstad kommun och tre olika sjungande 
vassångare hittades. Två svarthakedoppingar 
sågs under en tiodagarsperiod i maj på den po-
tentiella häcklokalen Lunkeskog. Sammanlagt 
fyra fjällvråkar under maj är ovanligt många 
ovanligt sent. En till två flodsångare sjöng vid 
Tolebäcken de sista dagarna i maj och hela 
juni.
En amerikansk kricka rastade i Äspet 5/6 och 
samma dag gjordes två observationer av en 
(samma?) ängshökhane. En småfläckig sump-
höna spelade i Pulken 18/6 och under en vecka 
i slutet av juni spelade en kornknarr O om 
Kristianstad.
Av områdets lite mer speciella häckfåglar kan 
nämnas följande. Minst 10 par gråhakedop-
pingar påbörjade häckning. Av 4 par kungsörn 
var det bara 1 par som lyckades med häckning-
en och av 7 par havsörn lyckades samtliga med 
sina häckningar och 10 ungar kom på vingar-
na. Max 7 par rödspovar försökte häcka men 
fick fram få ungar. Sammanlagt 5 häckningar 
av pungmes. Årets enda par svarthakade busk-
skvättor fick ut ungar. Ca 6 fältpiplärkerevir 
hittades.

av Greger Flyckt
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I början av juli sågs en rostand vid Karpalunds-
dammarna och 9/7 sågs fyra sydsträckande ro-
ständer flyga förbi Äspet. Årets enda bändel-
korsnäbb sträckte söderut över Bromölla 20/7 
och i månadsskiftet juli/aug gjordes två obser-
vationer av sydsträckande ängshökar.
Få dagar med ostvindar under aug/sept gav då-
ligt m labbar o sjöfågelsträck. 4/8 hördes en 
trastsångare kortvarigt i Karpalundsdammarna 
och i mitten av augusti fotograferades en lapp-
uggla vid Bjärlöv. Under aug-sept sågs sam-
manlagt sju unga aftonfalkar i en av de största 
höstinvasionerna någonsin.
En ung svarthuvad mås rastade i Äspet 1/9 och 
samma dag sågs en sydsträckande ängshök-
hona strax N Kristianstad. Sammanlagt sågs 4 
bruna glador sträcka söderut under sept. I mit-
ten av månaden hittades en rastande ung rosen-
stare i Äspet. Under andra halvan av månaden 
sågs två unga stäpphökar och flera observatio-
ner av lappsparvar gjordes på Håslövs ängar. 
23/9 sågs årets enda fjällabb rasta utanför Ju-
leboda och 25/9 sågs 23 ägretthägrar rasta i 
Hammarsjön.
Minst 104 000 vitkindade gäss träckte förbi 
Friseboda/Juleboda 4/10, vilket är ett nytt 
höststräckrekord. Under okt-nov sträckte sam-
manlagt 16 bredstjärtade labbar söderut förbi 
Juleboda. Minst 2 adulta ljusbukiga prutgäss, 
men troligtvis även 2-3 ungfåglar, rastade i 
Äspet 11/10 och på samma lokal sågs minst två 
rastande skärsnäppor under månaden. I mitten 
av månaden rastade två berglärkor i Äspet och 
16/10 sågs höstens enda rastande ringtrast vid 
Hamrarna. 24-25/10 rastade en vattenpiplärka 
i Äspet och kort därefter sågs även en lapp-
sparv på samma lokal. De första tallbitarna 

sågs vid Kjuge kull, Lilles backe, Österslövs-
hus och Bäckaskogs grustag den 28/10, fåglar 
sågs sedan av och till året ut under den största 
tallbitsinvasionen någonsin i vårt område. Ok-
tober avslutades med en ovanligt sen stäpphök 
NO Kristianstad 31/10.
November bjöd på en adult brunglada runt 
Yngsjö kapell från mitten av nov och året ut. 
En handfull tretåiga måsar passerade Juleboda 
i mitten av månaden och en berglärka rastade 
i Äspet. 27/11 hördes årets enda ropande pärl-
uggla nära Mjönäs.
Roligaste decemberrariteten blev en hökuggla 
som upptäcktes på ett hygge vid Mjönäs och 
ugglan stannade sedan året ut till glädje för 
många klubbmedlemmar. Året avslutades med 
en rödhalsad gås som rastade i Pulken årets två 
sista dagar.
Årsrapporten 2019 bygger på de observationer 
som fågelskådare, lokala såväl som tillresta, 
rapporterar in i databasen på artportalen. Alla 
sällsynta fåglar eller avvikande fenologiska 
fynd som nämns i rapporten har behandlats 
och godkänts av RRK eller RK.

Rapportmottagare och årsrapporan-
svariga

Stort tack till årsrapportsammanställarna 
som hanterat de tiotusentals fynden. Vidare 
tack till Nils Waldemarsson och Hans Cro-
nert som korrekturläst hela årsrapporten, till 
Hans Cronert för bildbearbetning och Lars 
Göte för sättningen av hela rapporten. Tack 
också till alla de klubbmedlemmar som de-
lar med sig av vackra foton som här repre-
senterar fågelåret 2019 i nordöstra Skåne.

Greger Flyckt
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Prutgås

Vinterfynd:	1 ex Billebacke - Yngsjö kapell 3/2 
(Lars Thornberg, Per Lif, Musse Björklund m 
fl). Den sågs tillsammans med sädgäss och 
sågs i området även 10/2 (Lotta Berg m fl). 

Vårsträck:	Inga sträckande flockar har noterats 
utan de enda som rapporterats är 1 ex Äspet 
24/5 (Marie-Louise Bárány m fl) och 1 ex 
Äspet 2/6 (Inger Svensson).

Höststräck:	 Under slutet av september rap-
porterades sammanlagt cirka 5 700 ex på syd-
sträck. Därefter avtog sträcket och under okto-
ber räknades bara cirka 800 ex.

Högsta antal var 4 500 ex str S Juleboda 26/9 
(HC). Mer än hälften av dessa sträckte under 
20 min på morgonen. 

Kommentar:	Den högsta dagssiffran någonsin 
från vårt område är 12 200 ex (2014).

Vitbukig prutgås Branta	bernicla	horta

2 ex rastade i Äspet 11/10 (HC m fl) troligen 
tillsammans med 2 -3 ungfåglar. 

Kommentar: Sedan 2000 har denna rasen setts 
vid 5 tillfällen i vårt område. Denna ras häckar 
på Svalbard och Grönland och sträckvägen är 
västlig mot Danmark och Brittiska öarna.

Rödhalsad gås

1 ex N Åsum - Hovby ängar 20/3 (Sara och 
Sven Birkedal, Christer Wendeler m fl) och  
1 ex Pulken 30-31/12 (Carsten Fog m fl).

Kommentar: Arten uppträder oftast tillsam-
mans med vitkindade gäss och är inte årlig i 
vårt område. Sen 2000 har rödhalsade gäss no-
terats under 11 av 20 år.  Normalt ligger över-
vintringsområdet vid Svarta havet.

Kanadagås

Under januariräkningen sågs 2 169 ex. Detta 
blir årets högsta siffra vilket är tydligt färre än 
normalt. T ex noterades 9 034 ex i december 
2013. Under de senaste fem åren har maxanta-
let kanadagäss legat på mellan 3000 och 4 000 
ex vid gåsräkningarna. Tendensen är att antalet 
övervintrande kanadagäss minskar. 

Vitkindad gås

Vårsträck: Detta år tycks inget lavinartat 
sträck ha skett. Under några dagar i mitten av 
maj, då de arktiska vitkindade gässen sträcker, 
rapporterades sammanlagt 28 000 ex på nord-
oststräck. Men under 2017 sträckte under en 
dag (14/5) minst 176 000 ex över Kristianstad-
kommun!

Årsrapporten 2019

Prutgås (2 st hrota) Äspet 11/10 2019.
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Rödhalsad gås, N Åsum-Hovby ängar 20/3 2019.

Vitkindad gås, Juleboda, 4/10 2019.
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Höststräck: Däremot noterades rekordantal 
sträckande vitkindade gäss under hösten. Så-
ledes sträckte 78 000 ex 4/10 mellan kl 08.30-
14.30 förbi Juleboda (GRFL, CRM). Samma 
dag, men mellan kl 14.30 och 17.45, sträckte 
ytterligare 26 000 ex vid Friseboda (JLR). To-
talt alltså makalösa 104 000 ex! Hösten 2017 
räknades över 62 000 vitkindade som sträckte 
vid Juleboda under en dag vilket är det näst 
högsta rapporterade antalet under hösten. 

Under perioden 1-31/10 sträckte sammanlagt 
180 000 ex förbi eller över vårt område.

Häckningar: Vid boräkningen i början av maj 
på Saltholmen och Trueskär noterades endast 
39 bon med ägg vilket är en tredjedel av det 
antal som räknades 2018.  Även andra munt-
liga uppgifter talar om färre häckande vitkin-
dade gäss i Landöns skärgård.  Även i Äspet 
rapporterades häckningar som vanligt. Som 
mest 8 kullar (HWI). Det är dock tveksamt om 
de var särskilt framgångsrika. 

Höstförekomst: Arten dominerade totalt okto-
bersiffrorna vid den månatliga gåsräkningen 
med 17 036 ex. Detta är 7 000 fler än 2018. 
Det högsta antalet för området noterades dock 
i november 2018 med 30 837 ex.

Kommentar: Den kraftiga ökningen av arten 
fortsätter. Under de senaste två åren verkar den 
lokala populationen dock inte lyckats särskilt 
väl med häckningen.

Grågås

Vid gåsräkningen i mars var antalet grågäss 
lågt, 2 208 ex. Med all säkerhet hade de över-
vintrande gässen lämnat området till skillnad 
från 2018 då det fanns 9 214 ex kvar. 

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

Sädgås

Sedan några år tillbaka så försöker vi målmed-
vetet att fastställa rasen på våra rastande och 
övervintrande sädgäss. Anledningen till detta 
är att skogssädgåsen, till skillnad från tundra-
sädgåsen, är starkt hotad. Båda raserna finns 
representerade i vårt rapportområde. Under 
2019 blev, särskilt under hösten, den absoluta 
majoriteten av sädgässen rasbestämda vid de 
organiserade räkningarna. Inte minst beroende 
på att observatörerna blivit skickligare på att 
rasbestämma gässen. I januari fanns det drygt 
11 600 sädgäss av båda raserna i området, vil-
ket inte är anmärkningsvärt många. 2018 fanns 
närmare 19 000 ex i området. Vid marsräk-
ningen var det helt tomt på sädgäss. Detta får 
helt tillskrivas det tidiga vårvädret. I december 
fanns totalt 17 273 sädgäss i området, vilket är 
cirka 2 000 fler än förgående år i denna månad. 
Vi redovisar mer detaljerade antal rasvis enligt 
nedan.

Skogssädgås Anser fabalis fabalis

Under januari och februari noterades vid gås-
räkningarna 8 762 ex resp 2 996 ex av denna 
ras. Noterbart är att skogssädgässen redan 
börjat lämna området i februari. Under decem-
berräkningen fanns hela 14 816 ex i området. 
Detta är det högsta antal av denna rasen som 
någonsin noterats i vårt område. Vi hade kan-
ske i december 20 till 25 % av världspopulatio-
nen hos oss. Detta lägger ett särskilt ansvar på 
bl a de som utöver gåsjakt då arten fortfarande 
är föremål för allmän jakt i Sverige.

Den största enskilda ansamlingen vid gåsräk-
ningen var 4 400 ex Skepparslöv 14/12 (EVA) 
i ett skördat morotsfält.

Tundrasädgås  Anser	fabalis	rossicus

I likhet med 2018 sågs blygsamma antal tund-
rasädgäss. Som mest vid gåsräkningen i de-
cember sågs 1 750 ex. I jämförelse med t ex 
december 2015 med 6 875ex, är årets antal an-
märkningsvärt låga.
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Största rapporterade flockar följer samma 
mönster. Under jan - mars som mest 500 ex 
12/1 Lyngbygård (CNN). Under perioden 
okt - nov som mest 1 600 ex 25/12 Eskilstorp 
(GRFL). Tidigaste höstobservation blev 5 ex 
Isternäset 25/9 (EVA, Inger Svensson). Det är 
anmärkningsvärt tidigt och samma datum som 
de första tundrasädgässen sträckte vid Falster-
bo.

Spetsbergsgås

Jan-febr: Högsta rapporterade antal blev 77 ex 
Friseboda 12/1 (GRFL).

Nov-dec: Högsta rapporterade antal blev 
återigen 77 ex, denna gång Lyckeboda 14/12 
(GRFL).

Kommentar: Spetsbergsgässen uppträdde be-
tydligt talrikare både i allmänna rapporter och 
under de organiserade gåsräkningarna än un-
der 2018. Då sågs som mest under marsräk-
ningen, 60 ex. Under 2019 var decemberräk-
ningen det tillfälle då flest individer noterades, 
hela 146 ex. Högsta antal som någonsin rap-
porterats från vårt område under gåsräkningen 
i december, var 289 ex (2017).

Kommentar: Arten är i dag föremål för en för-
valtningsplan i Danmark och Norge där den 
tidigare växande rast- och övervintringspopu-
lationen numera hålls på en nivå på cirka 60 
000 ex. Mycket talar för att spetsbergsgässen 
börjat välja en östligare bana för sin flyttning 
och övervintring. Kanske pga konkurrens om 
födan.

Bläsgås

Jan-mars:	754 ex räknades in vid gåsräkning-
en 17/2. Det är en bra bit från rekordantalet 
2 237 ex, från marsräkningen 2012. Normalt 
brukar maxantalet ligga i mars men pga den 
milda vintern började bläsgässen flytta norrut 
tidigt under 2019. Största antalet utanför gås-
räkningarna var 550 ex N Åsum 15/3 (MNY). 

Höstfynd:	Låga antal noterades under höstens 
gåsräkningar. Under de senaste åren har span-
net legat mellan 600 och 1200 som max antal 
under höstens räkningar. Störst rapporterade 
antal i övrigt var 600 ex str S Äspet 15/10 
(RSG). 

Kommentar:	Antalet bläsgäss under sträcket, 
såväl vår som höst, är starkt varierande bero-

Gåsräkning 2019



Spoven								19

ende på väder och vind. Huvuddelen av sträck-
et passerar söder om oss och det beräknas att 
det numera övervintrar 1 miljon! ex i Holland.

Fjällgås

En 2K-fågel upptäcktes i en gåsflock vid Åhus 
kärr 4/1 (Roland Pape). Arttillhörigheten fast-
ställdes av observatören genom studie av tagna 
foto. Fågeln hade färgringar runt benen som 
visade att gåsen var märkt i Sverige 10/7 2018 
som pull. Under våren 2019 avlästes den vid 
ytterligare två tillfällen, dels vid Tysslingen i 
Närke i mars och dels Närpio, Vaasa, Finland 
i april. Ytterligare en 2K-fågel sågs vid Rybo-
gård, Everöd 16/1(THL, UGS). Att det hand-
lade om två olika individer fastställdes genom 
skillnader i dräkt och färgringar.

Kommentar:	Fjällgåsen är knappast årlig i vårt 
område. Fynd under senare tid finns från 2013, 
2015, 2016 och 2018. Dessa är oftast ring-
märkta gäss från det svenska fjällgåsprojektet 
när det går att läsa av ringarna.

[Stripgås]

1 ex Isternäset 16/5 (CMA) och 1 ex Äspet 6/6 
(Jonas Nilsson, Robert Rydbäck).

Kommentar: Troligen rörde det sig om samma 
individ. Denna asiatiska art anses inte uppträ-
da spontant hos oss. Även 2016 och 2017 sågs 
stripgäss i vårt område.  

Mindre sångsvan

Vinterfynd:	1 ex str S Dyneboda 2/1 (GRFL), 

9 ex Hovby 20/2 (MJO) och 5 ex Pulken 20/2 
(UTO).

Vårfynd:	18 ex str NO Tosteberga 10/3 (Jonas 
Gustavsson, Mats Olsson), 2 ex Isgrannatorp 
14/3 (JLR, ARLA), 60 ex str NO Håstad 16/3 
(HC), 17 ex str NO Olseröd 17/3 (THL), 4 ex 
str NO Håslövs ängar 23/3 (HC) och 1 ex Viby 
ängar 3/4 (MJO). Sammanlagt observerades 
102 ex under vårsträcket, vilket får anses som 
normalt. Antalet har varierat mellan 35-205 ex 
under den senaste 10-årsperioden.

Höstfynd:	2 ex Äspet 17/10 (MNY), 22 ex Ter-
raviken 18/10 (CMA), 6 ex str SV Österslöv 
28/10 (HC, CNN), 1 ex str SV Österslöv 29/10 
(HC), 2 ex Pulken 30/10 (CCT), 1 ex Vinnö 
ängar 25/11 (ARLA) och 25 ex str V Kristian-
stad 25/11 (MJO). Sammanlagt observerades 
58 ex under hösten. Ett ganska lågt antal sett 
till de senaste åren. Antalet har varierat mellan 
46-200 ex under 10-årsperioden.

Decemberfynd:	1 ex Ängagården 1/12 (HWI), 
2 ex Eskilstorp 14/12 (GRFL) och 2 ex Öredal 
25-27/12 (GRFL, Robert Rydbäck).

Sångsvan

Stora	flockar:	250-290 ex Lyngby gård 7/1-5/2 
(THL, GRFL, MNY m fl), 200 ex Pulken 19/2 
(FRY) och 220 ex Pulken 7/3 (CCT).

Häckning:	 Par har observerats på följande 
platser under häckningstid: Gladekärret (Mal-
tesholm), Adinal (Färlöv), Övarps våtmark 
(N Ströö), Håkanryd, Hercules dammar, Bor-
restad, Hammarsjön, Väjla sjö, Lunkeskog och 
Dammhuset (Ekestad). Pulli har setts på fyra 
av lokalerna.

Kommentar:	Ett normalt antal par på lämpliga 
häckningslokaler, sett till de senaste tio åren.

Gravand

Vinterfynd:	 Årets första gravänder var 2 ex 
Äspet 8/2 (MNY m fl). Antalet ökade snabbt 
och största antalet i februari var 95 ex Äspet 
22/2 (Gunnar Rosqvist).
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Fjällgås, Åhus Kärr, 4/1 2019.
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lingen 10 ex Äspet 31/3 (Torsten Wredmark). 
I april rastade mest 66 ex Håslöv 22/4 (Svante 
Söderholm), vilket är ett mkt högt antal. Två 
ungkullar med 6 (HWQ) respektive 12 pulli 
(HC) sågs på Isternäset.

Höst:	146 sydsträckande rapporterades, vilket 
är ett högt antal och under bästa sträckdagen 
sågs 91 ex 1/9 (GRFL m fl). Som mest ras-
tade 18 ex Äspet 28/10 (THL) och sista ob-
servationen var 2 ex Äspet 28/12 (Mari-Louise 
Bàràny).

Snatterand

Vinter:	Arten sågs hela vintern längs kusten 
och i januari sågs som mest 30 ex Äspet 5/1 
(LSU). I februari sågs 10 ex både vid Adinal 
16/2 (Pål-Axel Olsson), Äspet 22/2 (CNN, 
GRFL) och Karpalund 26/2 (Jan Wernerman).

Vår	och	sommar:	I mars sågs som mest 26 ex 
Karpalund 16/3 (CMA) och i april som mest 
20 ex Isternäset (Elisabeth Sturesson, Svante 
Söderholm). Under häckningstid sågs som 
mest 81 ex Äspet 4/6 (MNY), men inga häck-
ningar konstaterades. 

Höst:	Under hösten sågs som mest 50 ex Äspet 
26/9 (Jan Wernerman) och 46 ex Karpalund 
28/9 (CMA). Arten fanns kvar hela året ut och 
i december sågs som mest 19 ex Äspet 24/12 
(HWI).

Bläsand

Vinter:	Ovanligt många övervintrade. I janu-
ari sågs 90 ex Lunkeskog 1/1 (CNN) och lika 
många Svaneholm 12/1 (EVA). I februari sågs 
som mest 190 ex Hovby 20/2 (GRFL).

Vår	och	sommar:	I mars sågs som mest 200 ex 
Vinnö 22/3 (GSV) och lika många Håslöv 23-
29/3 (GRFL, HC). I april sågs som mest 174 
ex Isternäset 17/4 (Elisabeth Sturesson, Svante 
Söderholm). I maj och juni sågs endast mindre 
antal översomrande fåglar.

Höst:	 Första sydsträckaren blev 4 ex Frise-
boda 22/8 (JLR). Sammanlagt rapporterades 2 

Vår	och	 sommar:	De enda tresiffriga antalen 
som rapporterades under våren var 100 ex 
Yngsjön 16/4 (UGS) och 105 ex Äspet 28/5 
(Ingrid Widén m fl). Arten häckar främst vid 
kusten där 21 pulli sågs Krogstorp 24/5 (OSV) 
och 37 pulli sågs Äspet29/6 (HWI). Häckning-
ar rapporterades också från inlandet: 9 pulli 
Pulken 1/7 (CCT) och 6 pulli Isternäset 4/7 
(CMA). Minst 73 rapporterade pulli är fler än 
vanligt. (Medel 59 ex år 2009-2019).

Rostand

En rostand upptäcktes vid Lunkeskog 4/5 (Mi-
kael Svensson, CMA). Därefter sågs den vid 
Adinal 5-10/5 (CMA, Stig Sturesson, ARLA m 
fl) och möjligen samma fågel sågs vid Karpa-
lund 2/7 (HC). Fyra ex str S Äspet 9/7 (GRFL, 
SEN). Sammanlagt 5-6 ex samma år är ex-
tremt många. 

Kommentar:	 Under åren 2000-2018 har det 
sammanlagt endast rapporterats 5 ex. Senast 
arten sågs i vårt område var 2016.

Årta

Vår	och	sommar:	Första observationen var en 
hane Pulken 26/3 (NWA m fl). Som mest sågs 
5 ex Pulken 18/4 (HWI). Arten sågs på flera 
lämpliga lokaler men ingen häckning konsta-
terades. Sista iakttagelsen vare 1 ex str S Frise-
boda 15/8 (CCT).  

Skedand

Vår	och	sommar:	Första obsen var 3 ex Ister-
näset 11/3 (MJO). I mars blev största ansam-

Rostand, Adinal, 5/5 2019.
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893 ex sydsträckare (medel 5 669 ex år 2008-
2019). Bästa sträckdagen gav 800 ex str S 
Juleboda 15/10 (JLR). Arten fanns kvar hela 
december med största antalet 206 ex N Landön 
1/12 (GRFL).

Stjärtand

Vinter:	Första observationen var 1 ex Rinkaby 
7/2 (JLR). Som mest sågs 4 ex Hovby 20/2 
(RSG).

Vår	och	sommar:	I mars sågs som mest 6 ex 
Håslöv 28/3 (GRFL). I april sågs max 15 ex 
Isternäset 17/3 (Elisabeth Sturesson, Svante 
Söderholm) och lika många Håslöv 18/3 (Au-
gust Thomasson m fl). Enstaka ex sågs under 
maj och juni men inga indikationer finns om 
något häckningsförsök.

Höst:	 Antalet sedda sydsträckande var lågt: 
sammanlagt 185 ex (medel 397 ex år 2008-
2019). Största antalet var 57 ex Juleboda 7/9 
(GRFL). Största antalet rastande var lågt 25 
ex Äspet 13/9 (UGS), jämfört med medel 143 
ex år 2008-2019. Sista observationen var 2 ex 
Äspet 23/11 (GRFL).

Kricka

Vinter:	 Arten fanns kvar hela vintern och 
som mest sågs i januari 30 ex Äspet 2/1 
(THL,UGS). I februari sågs som mest 68 ex 
Hovby 20/2 (RSG).

Vår	och	sommar:	I mars sågs som mest 400 ex 
Håslöv 29/3 (HC). I april sågs som mest 361 
ex Pulken 29/4 (CCT). Arten sågs på flera lo-
kaler under häckningstid men enda rapporten 
om häckning är Isternäset 20/6 (HC). 

Höst:	Första sydsträckarna var 40 ex Juleboda 
1/8 (GRFL) och sammanlagt rapporterades 
601 sträckande. Största antalet rastande var 
330 ex Äspet 2/10 (HC). Arten fanns kvar hela 
december och som mest sågs 120 ex Äspet 
18/12 (HC).

Amerikansk kricka

En hane rastade i Äspet 5/6 (MJO m fl). 

Kommentar:	Detta var 9:e fyndet i vårt rap-
portområde. 4 fynd av arten har gjorts sedan år 
2000 och senaste fyndet gjordes 2017 i Pulken.

Rödhuvad dykand

En hona höll till i Karpalundsdammarna 1/5-
10/6 (HWQ m fl). Säkerligen samma hona sågs 
sedan i Tivoliparken 11/6-29/6 (FRY m fl).

Amerikansk kricka, Äspet, 5/6 2019.

Rödhuvad dykand, Tivoliparken, 11/6 2019.
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(RSG). I mars sågs som mest 80 ex Äspet 9/3 
(HWI) och i april 61 ex Äspet 17/4 (GRFL). 
Antalet minskade i maj och sista obsen var en 
hane Äspet 10/6 (Marie-Louise Bárány), vilket 
är ovanligt sent. 

Höst:	Första höstobsen var 1 ex str S Juleboda 
25/8 (JLR). Största antalet sträckande var 150 
ex str S Juleboda 16/11 (JLR). Största antalet 
rastande var 104 ex Äspet 21/12 (HWI).

Ejder

Vinter:	Enstaka ex övervintrade och i januari 
sågs som mest 3 ex Gropahålet 19/1 (August 
Thomasson m fl) och februari 2 ex Juleboda 
19/2 (Magnus Glennstål).

Vår	 och	 sommar:	 Antalet ökade i slutet av 
mars: 260 ex Bockaholmen, Edenryd, 31/3 
(MNY). I april sågs som mest 200 ex Frise-
boda 20/4 (Jan Wernerman). Endast mindre 
antal pulli inrapporterades på Artportalen un-
der häckningstid. Boräkningar i Landöskärgår-
den gav 20 par Saltholmen och 9 par Trueskär 
(NWA), vilket innebär en kraftig minskning.

Höst:	 Första sydsträckarna var 600 ex str S 
Friseboda redan 12/6 (JLR), vilket är mycket 
tidigt. Högsta dagssiffran var 1 200 ex str S 
Juleboda 20/10 (GRFL,SEN) och totala antalet 
sträckare var ganska lågt 6 126 ex (medel 12 
931 år 2008-2019). Inga ejdrar sågs i decem-
ber, vilket är ovanligt.

Svärta

Vinter: I januari sågs som mest 15 ex Frise-
boda 5/1 (ARLA) resp 7/1 (LGN), i februari 
sågs som mest 50 ex Nyagrop 20/2 (RSG).

Vår	 och	 sommar: I mars sågs som mest 30 
ex Nyagrop 9/3 (UGS), antalet minskade se-
dan snabbt och endast ensiffriga antal sågs i 
maj. Sista ”vårobsen” gjordes 12/6 Friseboda 
(MJO) och inga fynd under häckningstid note-
rades i Landöskärgården.

Höst: Första ”höstobsen” var 1 ex Friseboda 
19/7 (THL). Största dagssiffran var 400 ex str 

Kommentar:	Arten har endast setts en gång ti-
digare sedan millennieskiftet, 2008.

Brunand 

Vinter:	Ovanligt många sågs i januari med max 
220 ex Ekenabben 6/1 (CMA m fl). Även i fe-
bruari sågs ovanligt många, även om maxanta-
let minskade till 90 ex Valjeviken 15/2 (MNY). 

Vår	och	sommar:	I mars sågs som mest 23 ex 
Åladammen, Hercules 4/3 (LSE) vilket är ett 
normalt antal. Under april – juni sågs endast 
ensiffriga antal. Arten sågs under häckningstid 
men inga misstänkta häckningar finns rappor-
terade.

Höst:	Under hösten sågs ovanligt många rasta i 
vårt område, med största antalen 375 ex Råbe-
lövssjön 19/9 (EVA) och 390 ex Håslövs ängar 
20/9 (RSG). Även i december sågs ovanligt 
många med som mest 200 ex södra Råbelövs-
sjön 12-16/12 (CNN).

Vigg

Vinter: På grund av den milda vintern sågs de 
största antalen i inlandet. I januari sågs som 
mest 1 250 ex Levrasjön 12/1 (LNI). Även i 
februari sågs flest i Levrasjön med 3 400 ex 
14/2 (MNY).

Vår	och	 sommar: I mars sågs som mest 650 
ex Äspet 2/3 (Gustav och Magnus Helldén). 
Även i april var antalet lågt med som mest 350 
ex Äspet 6/4 (Mikael Jönsson). Arten sågs som 
vanligt på flera lämpliga häckningslokaler men 
inga häckningsfynd gjordes.

Höst: Inga större antal rapporterades under 
hösten. Största antalet var 500 ex Äspet 16/12 
(UGS) och i sjöarna sågs som mest 100 ex Rå-
belövssjön (flera tillfällen) och 100 ex Ham-
marspynt 16/11 (CNN).

Bergand

Vinter	och	vår:	I januari sågs som mest 20 ex 
Gropahålet 19/1 (August Thomasson m fl) 
och i februari sågs maximalt 99 ex Äspet 20/1 
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S Juleboda 15/10 (JLR) och totala antalet syd-
sträckare var ganska högt med 1195 ex (medel 
642 år 2008-2019). I december sågs som mest 
10 ex Friseboda 26/12 (Robert Rydbeck).

Sjöorre

Vinter	 och	 vår:	 I januari sågs som mest 400 
ex Juleboda 11/1 (GRFL), och i februari lika 
många Nyagrop 20/2 (RSG). I mars sågs minst 
100 ex Rigeleje 8/3 (UGS) och i april 130 ex 
Friseboda 20/4 (Jan Wernerman). I maj sågs 
200 ex Friseboda 15/5 (Jan Wernerman) och i 
juni sågs 120 ex Friseboda 12/6 (NWA). Arten 
sågs hela sommaren längs kusten men häckar 
inte i vårt område. 

Höst:	 Antalet ökade snabbt i juli och 1000 
ex sågs i Juleboda redan 15/7 (THL). Största 
dagssiffran var 4500 ex str S Friseboda 10/9 
(MNY, HC) och totala antalet sträckare var 
ganska normalt med 7 107 ex (medel 6 236 år 
2008-2019). I december sågs som mest 100 ex 
Rigeleje 1/12 (UGS).

Alfågel

Vinter	och	vår: I januari sågs som mest 500 ex 
Nyagrop 10/1 (UGS) och i februari 450 ex Fu-
ruboda 24/2 (HC). I mars sågs endast mindre 
antal med max 100 ex Nyagrop 9/3 (UGS) och 
i april sågs max 320 ex Furuboda 21/4 (HC). 
Sista vårobsen var en hane Äspet 19/5 (HC m 
fl).

Höst: Första höstobsen var 4 ex Friseboda 4/10 
(JLR). Antalet ökade under hösten och som 
mest sågs 200 ex Friseboda 25/12 (GRFL).

Knipa

Liksom i fjor rapporterades förhållandevis 
många häckningar: Minst 9 ungkullar med 
minst 44 pulli. (Medel 6 kullar och 26 pulli 
under år 2008-2019).porterats från Immeln: 
Udden (Mjönäs) 14/4 (Agne Paulsson) och 
Krogshult 5/6 (UTO). 

Salskrake

Vinter	 och	 vår: I januari sågs i inlandet som 
mest 90 ex Råbelövssjön 11/1 (HC) och vid 
kusten 200 ex 26/2 (FRY m fl). I februari 
sågs i inlandet som mest 45 ex N Råbelövs-
sjön 22/2 (HC) och vid kusten 115 ex Toste-
berga 3/2 (MNY). Antalet minskade snabbt i 
mars, som mest sågs 12 ex Axeltorpsviken 8/3 
(CRM). Sista vårobsen en hona gjordes Äspet 
23/3 (Seth Nilsson) vilket är ovanligt tidigt på 
säsongen. 

Höst: Första höstobsen var en honfärgad Ar-
kelstorp 25/10 (UTO). Som mest sågs 90 ex 
Råbelövssjön 20/12 (HC) mfl och troligtvis 
samma fågel Friseboda 13-17/7 (PÖD,  mfl). 
Ytterligare en fågel hittades och fotografera-
des, en 2K Friseboda 17/7 (RSG).

Storskrake

Vinter	 och	 vår:	Under vintern sågs ovanligt 
stora flockar. I januari sågs som mest 500 ex 
Råbelövssjön 18/1 (CNN) och i februari hela 
1 040 ex Oppmannasjön 23/2 (RSG). Som 
jämförelse var medel för januari 172 och för 
februari 186 under år 2008-2019. Under mars 
och april sågs endast mindre flockar.

Sommar:	Minst 3 kullar med minst 19 pulli 
rapporterades från Ivösjön och Krogstorp.

Höst:	Inga större flockar sågs förrän i slutet av 
året då som mest 320 ex sågs Arkelstorpsviken 
7/12 (UTO).

Småskrake

Arten fanns vid kusten hela året men inga stör-
re antal noterades under våren. Enda rapporten 
som tyder på häckning är 5 ungfåglar Frise-
boda 29/8 (Björn Björnsson). Största antalet 
som sågs under hösten var 370 födosökande 
Rigeleje 18/9 (UGS).
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Vaktel

Sammanlagt ca 14 ex har hörts spela på drygt 
tiotalet lokaler under perioden 12/5-22/7. Det 
är en ökning från fjolårets max 10 spelande 
fåglar från sju platser. Flertalet fynd är från de 
sandiga slättområdena kring Trolle Ljungby 
och söder om Hammarsjön. Se figur och tabell.

Smålom

Under jan-april har enstaka smålommar setts 
längs kusten från Åhus till Juleboda. Sommar-
fynd: 1 ex Friseboda 5-6/6 (JLR, PÖD).

Sträckräkning: Sträckande smålommar rap-
porterades från Friseboda-Juleboda 8/9-1/12 
under tio dagar. Sammanlagt sågs 105 ex. 
Största antal var: 15 ex Juleboda 15/11 (THL, 
UGS), 25 ex Juleboda 18/11 (Jonny Johans-
son, Lars Helgesson) och 31 ex Rigeleje 18/11 
(UGS).

Decemberfynd: 3 ex str S Vannebergaholmen 
1/12 (GRFL), 1 ex Friseboda 4/12 (Ingrid Lai-
ke) och 2 ex Friseboda 25/12 (GRFL).

Storlom

Observationer	 under	 häckningstid:	 Immeln 
1-2 par, Raslången 1-2 par och Ivösjön 2-3 par. 
Lyckad häckning konstaterad i Ivösjön: 1 pulli 
tillsammans med föräldrar sågs 8/7 (LNI).

Stora	 ansamlingar:	 145 ex Juleboda 14/7 

(GRFL), 99 ex Rigeleje 23/7 (UGS) och 90 ex 
Rigeleje 1/12 (UGS).

Sträckräkning:	 Sträckande storlommar rap-
porterades från Friseboda-Juleboda 1/9-15/11 
under 12 dagar. Sammanlagt sågs 105 ex.

Kommentar:	Normalt rapporteras ca 250-300 
under 30 dagar.

Smådopping

Vinterfynd:	 2 ex Råbelövssjöns utlopp 2/1 
(CNN) och vid Skräbeåns mynning fanns 1-6 
smådoppingar 4/1-26/2 (NWA, LNI, MNY 
m fl), som mest 6 ex 22/2 (LNI), 2 ex gamla 
Äspetbron (Åhus) 25-27/1 (GÖFL, BSV) och 
1 ex Österslöv (Råbelövssjön) 21-22/1 (MSO, 
LGN, JLR).

Häckning:	Par eller fåglar med häckningsbe-
styr har rapporterats från tolv olika lokaler. 
Lyckade häckningar har observerats på följan-
de platser: 4 pulli från 2-3 kullar, Ekestads våt-
mark 26/7 (HC), 9 pulli Karpalunds dammar 
4/8 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson) 
och 4 pulli Lunkeskog 6/8 (SEN).

Stora	 ansamlingar:	 22 ex Lunkeskog 13/8 
(HWQ).

Decemberfynd:	5 ex Skräbeåns mynning 29/12 
(LNI) och 2 ex samma lokal 31/12 (NWA).

Antalet vaktlar i Kristianstad och Bromölla Kommun  
2001-2019

Förekomst av spelande vaktel 2019.
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Kommentar:	I år har täckningen av lokaler va-
rit bra, dock vore det önskvärt med fler besök 
under sommaren för att kunna fastställa lyck-
ade häckningar.

Gråhakedopping

Vinterfynd: 1 ex Västra Hammaren (Fårabäck) 
10/1 (HC), 2 ex Landön 3-11/2 (ARLA, THL, 
MJO m fl), 2 ex Juleboda 17/2 (Magnus Gl-
ennstål) och 1 ex Nya Grop 20/2 (RSG).

Häckning: Första obs på häckningsplats gjor-
des i Fenix damm (Skepparslöv) 16/3 (NWA, 
LSE). Under häckningstid har tio par rapporte-
rats från följande lokaler: Karpalunds dammar, 
Lunkeskog, Adinal, Fenix damm, Mansdala 
och Lyngsjö.  

I Karpalunds dammar sågs 3 par 22/5 (MNY) 
med 4 pulli 23/6 (Jan Wernerman) och i Lun-
keskog ett par med 2 pulli 13/7 (JLR). Antalet 
par och häckningsresultat är ungefär som tidi-
gare år.

Kommentar: Inga rapporter har inkommit från 
de lite mer svårtillgängliga lokalerna på Mal-
tesholm (Gladekärret, Gökskan och Toaröds-
dammen), ej heller från Ovesholm och Bor-
restad.

Skäggdopping

Stora	 ansamlingar:	 50 ex Levrasjön 8/1 
(MNY), 80 ex Oppmannasjön 12/1 (HC), 104 
ex Ivösjön 22/1 (CRM), 75 ex Råbelövssjön 
25/3 (CNN), 70 ex Råbelövssjön 14/7 (CNN), 
200 ex Tosteberga 23/7 (Jan Wernerman), 300 
ex Råbelövssjön 8/11 (CNN) och 75 ex Råbel-
övssjön 28/12 (CNN).

Häckning:	Pulli har setts i Hercules dammar 4 
ex 14/7 (Ragnar Hall), men 29/7 endast 1 unge 
(Ragnar Hall). En sen observation: 1 pulli Rå-
belövssjön 13/8 (HC).

Kommentar:	Med hänsyn till antalet par som 
rapporterats under häckningstid, 13 par Råbe-
lövssjön, 2-3 par Hercules dammar och minst 
10 par Levrasjön, så verkar det underligt att 

inte fler ungar ses. Trots att många etablerade 
par finns i Råbelövssjön, är det påfallande få 
ungar som kläcks fram och uppnår flygg ålder. 
Orsaken till den dåliga häckningsframgången 
är okänd.

Svarthakedopping

Arten har rapporterats från kuststräckan Lan-
dön-Juleboda alla årets månader utom juli.

Stora	 ansamlingar	 jan-maj:	 11 ex Friseboda 
15/1 (CMA), 23 ex Furuboda 24/2 (HC), 43 ex 
Friseboda 15/3 (MNY, GRFL) och 9 ex Furu-
boda 18/4 (HC).

Sommarfynd:	2 ex Friseboda 6/6 (JLR) och 1 
ex Juleboda 25/8 (JLR).

Stora	ansamlingar	sept-dec:	10 ex Friseboda 
13/10 (Martin Strömbom, Emma Karlsson), 15 
ex Yngsjöhavsbad 30/10 (CCT), 12 ex Frise-
boda 30/11 (HWI) och 7 ex Revhaken (Åhus) 
21/12 (HWI).

Inlandsobsar:	2 ex Lunkeskog 10-20/5 (HWI, 
LSE m fl) och 1 ex Degeberga golfbana 5/6 
(Bosse Haglund).

Kommentar:	Fyndet i Lunkeskog är extra in-
tressant då 1 par svarthakedoppingar sågs på 
samma lokal 2017 under häckningstid.

Vit stork

Vinter: Sex storkar övervintrade i Viby. De två 
första storkarna i Härnestadstrakten sågs vid 
Yngsjö kapell 12/2 (Ulf Lövås, Tina Widén) 
och de första två vid Hovby sågs 20/2 (ARLA 
m fl).
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Svarthakedopping, Lunkeskog, 11/5 2019.
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Vår	 och	 sommar: I Viby häckade 3 par som 
fick ut 3 ungar, i Hovby häckade 1 par som fick 
ut 1 unge och i Härnestad häckade 3 par som 
fick ut 2 ungar. Häckningsresultatet blev alltså 
ovanligt dåligt med bara 6 ungar på 7 par. Som 
jämförelse blev det 13 ungar på 9 par år 2018.

Höst: Som vanligt stannade de vuxna Vibys-
torkarna kvar medan Hovby- och Härnestads-
torkarna lämnade Vattenriket. Som mest sågs 
8 storkar inklusive 2 ungfåglar Viby 29/10 
(EVA), och minst en ungfågel övervintrade i 
Viby.

Rördrom

Vinterfynd:	1 ex på olika platser i Råbelövs-
sjön 6-31/1 (HC m fl).

Tutande	hanar:	1 ex Råbelövssjöns utlopp 12-
29/3 (CNN, JLR), 1 ex Hercules dammar 18/3-
1/7 (THL, ARLA m fl) och 1 ex Åsums ängar 
(Hammarsjön) 30/3-9/4 (MJO, SSV). 

Övrigt:	1 ex Råbelövssjön 4/10 (EAN).

Kommentar:	Normalt antal tutande hanar har 
legat på 3-5 ex de senaste tio åren.

Gråhäger

Häckning: 7 bon Rävastärten (Ivösjön) 14/3 
(LNI) och 30 bon Ekestad 24/3 (HC).

Stora	ansamlingar: 57 ex Krogstorp (Nymöl-
la) 1/7 (OSV).

Ägretthäger

I år har ägretthäger rapporterats årets alla må-
nader.

Vinterfynd: 1 ex Råbelövssjön 8/1 (UGS, 
CNN), 2 ex Kristianstad 1/2 (EAN) och 1 ex 
Pulken 28/2 (Krister Hjalte, Krister Wadén).

Vårfynd: 1 ex Axeltorpsviken (Ivösjön) 8/3 
(LNI, CRM), 1 ex Hovby ängar 12/3 (UGS, 
THL), 1 ex Pulken 29/3 (CNN, CCT, EVA m 
fl), 9 ex str O Håslövs ängar 18/4 (August och 
Tove Thomasson) och 6 ex str NO Pulken 8/5 
(GRFL).

Sommarfynd: 1 ex Isternäset 3-8/6 (RSG, EVA 
m fl), 1 ex Äspet 13/7 (MJO), 1 ex Håslövs 
ängar 15/8 (HC, JLR) och 2 ex Hovby ängar 
28/8 (HC).

Höstfynd	mer	än	2	ex: 3 ex Oxaholmen 11/9 
(MNY), 4 ex Hammarsjön 14/9 (GRFL), 3 
ex Landön 15/9 (Henrik Wachtmeister), 3 ex 
Ivösjön 18/9 (CRM), 3 ex Håslövs ängar 20/9 
(HC), 23 ex Håslövs ängar 25/9 (JLR), 12 ex 
Terraviken 29/9 (MNY), 3 ex Gropahålet 29/9 
(JLR), 3 ex Ivösjön 5/10 (Viktor Åsbrink) och 
3 ex Håslövs ängar 20/10 (RSG).

Decemberfynd: 1 ex Skräbeån 5/12 (Georg 
Gustafsson), 1 ex Hovby ängar 14/12 (EVA), 
2 ex Balsby (Råbelövssjön) 18-28/12 (CNN, 
HC).

Kommentar: Fynden av ägretthäger fortsätter 
att öka. I år har det kommit in 132 rapporter.

Havssula

1 ex Juleboda 7/1 (CNN, JLR).

Kommentar. Arten är nu vanligare i Öresund 
och på Västkusten. Vid rätta vindförhållanden 
ökar chansen att få se havssula även längs med 
vår kuststräcka.

Storskarv

Häckning: 117 par Lägerholmen 21/5 (NWA), 
778 par Brödjeholmen 21/5 (NWA) och 124 
par Fägö, Ivösjön 6/5 (LNI).

Stora	ansamlingar: 1 100 ex Landön 14/7 (Jo-
han Skutin) och 2 000 ex Äspet 21/7 (GRFL).
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Kommentar: En liten ökning på öarna i 
Landöskärgården medan antalet häckande par-
på Fägö var i paritet med tidigare år.

Fiskgjuse

Årets första fiskgjuse sågs vid Håslövs ängar 
30/3 (Bertil Andersson, Christer Wendeler).

Häckningar: Par har rapporterats från följande 
lokaler, Åsums ängar 3/4 (HC), Håslövs ängar 
16/4 (GRFL), Fredriksdalsviken 21/4 (GSV), 
Karpalundsdammarna 1/5 (GRFL) 1 par i na-
turbo i SO Araslövssjön (HC), Riviäran Opp-
manasjön 5/6 (UTO), 1 varnande gjuse Väster-
viks gård 12/5 (UTO) och 2 varnande gjusar 
vid Ekön Immeln 6/8 (Roland Ylvén).

I Ivösjön gick 10 fiskgjusepar till häckning, 
varav 6 par lyckades och fick totalt ut 15 ungar 
(LNI). Ett bo där gjuseparet lyckats med sina 
häckningar under många år, togs i beslag av en 
ruvande grågås. Var gjuseparet sedan valde att 
häcka 2019 förblev okänt.

Höststräck: Under sträckperioden aug-sept var 
de högsta sträcksiffrorna 5 ex str S Sandafuret 
6/9 (MNY, HC, GRFL) och 3 ex str S Juleboda 
8/9 (Inger Svensson).

Bivråk

Vårsträck: Första observationen var 1 ex Kar-
palundsdammarna 4/5 (Hannes och David Gö-
ransson) vilket var nytt fenologirekord med 
3 dagar. Uppskattningsvis 18 ex sågs under 
vårsträcket under maj- början av juni, vilket är 
ganska normal.

Häckningstid: 14 observationer från 11 lokaler 
ganska väl fördelade från norr till söder. Ob-
servationer saknas dock från skogsområdena i 
väster. Endast en observation med häcknings-
kriterier gjordes. 1 ad med föda till ungar sågs 
i ett permanent revir i den södra delen av vårt 
område 1/8 (GRFL).

Höststräck: Under perioden 15/8-22/9 har det 
rapporterats ca 40 ex, vilket är betydligt sämre 
än 2018, 130 ex, men ca dubbelt så många som 

2015-17 (ca 15 ex). Högsta dagssumma blev 
7 ex str S Trolle-Ljungby mosse 18/9 (MNY).

Kungsörn

Årets örnräkning i Kristianstad kommun 5/1 
bjöd på ett identiskt antal örnar som 2018, 6 ex 
(4 ad och 2 yngre) (NWA m fl).

Häckningar: Årets par hade en usel häck-
ningssäsong där bon stod tomma eller blåste 
ner. Inte förrän i slutet av häckningssäsongen 
upptäcktes att ett par bytt boplats och faktiskt 
fått ut två ungar (Kristian Gärdsborn, PON, 
GÖFL m fl).  Detta var andra året i rad som 
detta par fick ut områdets enda ungar. Detta 
innebär att vi hade 4 revir inom klubbens verk-
samhetsområde. 

Kommentar: Den skånska stammen, 8 par, 
hade återigen ett dåligt häckningsresultat. Det 
visade sig faktiskt att paret i vårt område fick 
ut Skånes enda flygga ungar.

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.

Sparvhök

Höststräck:	Bästa sträcksiffran blev 38 ex str S 
Sandafuret 6/9 (MNY, HC, GRFL) och 121 ex 
str S Fjälkinge 22/9 (RSG).

Duvhök

Häckningar:	 Under april-juli rapporterades 
fåglar från 5 olika lokaler. Uppträdandet är 
ännu sämre än tidigare år och bara en obser-
vation är gjord vid varje lokal och häcknings-
indikationer saknas. Samtliga observationer är 
gjorda söder om Kristianstad, (Figur 01), och 
inga av observationerna är gjorda med någon 
form av häckningskriterie.

Stor	ansamling:	Duvhökar ses oftast ensamma 
så 5 ex Bjären 9/12 (HC), som mobbade en 
havsörn under en längre tid, är anmärknings-
värt många utanför häckningstid.
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Kommentar:	Det är önskvärt att fler rapporte-
rar misstänkta eller säkra häckningar, av denna 
skogens doldis. Rapporteringen nu indikerar 
att duvhöken blir allt ovanligare som häckfå-
gel hos oss i nordöstra Skåne.

Brun kärrhök

Årets första var 1 hona Åsumtornet 17/3 (Ma-
rie-Louise Bárány m fl) och 1 hona Pulken 
18/3 (EVA).

Säkra häckningar rapporteras från Oxaholmen, 
Karpalunds dammar, Kanalhusspången, Her-
culesdammarna och Pulken. Tillkommer ett 
dussin rapporter från spridda lokaler i vårt om-
råde som tyder på häckningar. Därutöver revir/
häckningar även vid Lunkeskog, Råbelövs-
sjön, Väjla sjö, Axeltorpsviken och Lyngsjön.   

Årets sista observation var 1 ex Hovby ängar 
12/10 (EVA).

Blå kärrhök

Drygt 90 rapporter har inkommit under vinter-
vår. Senaste observationen var 1 ex naturum, 
Kristianstad 25/5 (Ulf Johansson). 

Inga sommarfynd har rapporterats. 

Första höstfynden var 1 honfärgad Östra 
Ljungby 3/9 (ARLA) och 1 honfärgad Hås-
lövs ängar 3/9 (MJO). Därefter inkom knappt 
90 höst-vinterrapporter varav majoriteten av-
såg ensamma fåglar. Största ansamlingen var 
hela 4 födosökande 1K-fåglar Fjälkinge 30/9 
(RSG).

Stäpphök

En sydsträckande 1K Österrike NV Fjälkinge 
14/9 (UTO), en 1K födosökte i området Käl-
kestad-Karstads gård-Håstad 25/9 (RSG, JLR, 
HC), en 1K hona sågs slå en tätting i socker-
betsfält mellan Fjälkinge och Möllebacken 
31/10 (RSG, Mirja Ström-Eriksson).

Kommentar: Tre säkra höstfynd 2019 överträf-
fas endast av förekomsten 2011 då fyra ung-
fåglar passerade oss på hösten.

Ängshök

Årets första blev en födosökande ad hona Pul-
ken 29/4 (CCT) och en ad hane mot N vid Fjäl-
kinge 29/4 (RSG). En hane mot SV över Tole-
bäcken 7/6 (GRFL) och en ad hane mot N vid 
Hercules dammar 8/6 (EVA). En födosökande 
ad hane Skånes Viby 28/7 (GSV) och 1 ex str 
SO Isternäset 1/8 (Elisabeth Sturesson, Svante 
Söderholm). Enda höstfyndet var en 3K+ hona 
str SV Stenslid 1/9 (HC).

Kommentar: Sju fynd, varav fyra fynd under 
uppsträcket plus tre på returen. Det är ovanligt 
många för senare år.
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Figur 01. Observationer av duvhök under häck-
ningstid 2019

Stäpphök 1K, Håstad, 25/9 2019.



Spoven								29

Röd glada

Fågelklubbens medlemmar räknade övervint-
rande glador 7/12. Sammanlagt hittades 255 
ex vilket var den näst högsta inräknade antalet 
hittills. Det totala antalet övervintrande glador 
är med stor säkerhet större då vissa övernatt-
ningsplatser säkert förbisetts. Största ansam-
lingen var 84 ex Vanneberga/Östra Ljungby 
(LNI).

Kommentar: Fågelklubben har räknat över-
vintrande glador i början av december sedan 
2009. Tidigare rekord var 306 ex 2017. För vi-
dare info se Spoven nr 1 2020.

Brun glada

Vinterfynd: 1 2K Ängagården (8/1-6/3) (CMA, 
CCT m fl), 1 2K Adinal 23/2 (HWQ), 1 2K 
Trolle-Ljungby mosse 28/2 (HC) och 1 ad 
Yngsjö kapell 16/11-30/12 (GRFL, HWI m fl).

Vårfynd: Under perioden 20/4-31/5 har det in-
kommit sju rapporter om förbiflygande fåglar 
vilket är ovanligt många.

Höstfynd: 1 ad Ö Ljungby1/9 (PÖD, Anders 
Peltomaa), 1 ex Karpalund 13/9 (Monica 
Ström), 1 1K Terraviken 18/9 (HC) och 1 1K 
Fjälkinge 24/9 (RSG).

Kommentar: För andra året i rad övervintrade 
nu arten i vårt område. Fortfarande är arten 
sällsynt på sträck, troligtvis för de snabbt pas-
serar vår hörna av Skåne på väg söderut eller 
norrut. De övervintrande fåglarna höll ihop 

med de röda glador som håller till vid örnmat-
ningen och övernattar vid Ängagården.

Havsörn

På den sedvanliga örnräkningen 5/1 rapporte-
rades uppskattningsvis 69-74 ex i Kristianstad 
och Bromölla kommun (NWA m fl). För vidare 
info se Spoven nr 1 2019.

Högsta antalet under jan-mars blev 15 ex Tos-
teberga Bodar 14/2 (Bengt Paulsson m fl) och 
största ansamlingen under december blev 32 
ex Pulken 15/10 (Nils Söderbom, Lars Leo-
nardson).

Ovanligt många örnar sågs under maj i 
Landöskärgården och största ansamlingen var 
9 ex Kalvaholm 28/5 (NWA). Troligtvis födo-
söker örnarna regelbundet ute i skarvkoloni-
erna där boungarna utgör lätta byten.

Häckningar: 7 par påbörjade häckning under 
våren. Havsörnarna hade ytterligare en bra 
häckningssäsong och alla paren lyckades vil-
ket resulterade i 10 ungar. På ytterligare några 
lokaler gjordes observationer av vuxna fåglar 
vilket skulle kunna indikera att det finns ytter-
ligare något häckande par att upptäcka (GÖFL, 
m fl)

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.

Fjällvråk 

Under jan-mars sågs ensamma övervintrande 
fåglar främst i jordbrukslandskapet längs kus-
ten. Endast 3 aprilfynd är ovanligt få och ännu 
mer udda var att det gjordes 3 olika majfynd: 1 
ex Sandafuret 2/5 (GRFL), 2 ex Håslövs ängar 
5/5 (GRFL, JLR m fl) och 1 ex Vramsåns myn-
ning 24/5 (GRFL).

Höststräck: Höstens första observation blev 2 

Brun glada, Landön, 18/9 2019.
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ex str S Sandafuret 19/9 (HC), vilket är nor-
malt. Därefter följde återigen en höst utan någ-
ra större antal sträckare. Högsta antal blev 7 ex 
str S Fjälkinge 22/9 (RSG). 

Kommentar: Det sena majfyndet är det näst 
senaste någonsin för vårt område. Senaste vår-
fyndet gjordes 27/5 1990.

Ormvråk

Höststräck: Inga höga antal rapporterades un-
der 2019. Bästa sträckdagarna var 73 ex str S 
Fjälkinge 3/10 (RSG). Bättre sträckbevakning 
under sept/okt efterlyses. Nog ska vi väl kunna 
pricka in någon dag med tresiffriga antal. Se-
nast detta inträffade var 2005 och 2012.

Vattenrall

Under eftervintern (januari-februari) noterades 
tolv vattenrallar vid fem sjöar/lokaler; Råbel-
övssjön (Balsby, Österslöv, Österslövshus och 
Perstorp) 5 ex, Ivösjön Bromölla 2 ex samt 1 
ex vardera vid Edenryd, Skräbeåns mynning, 
Karpalundsdammarna, naturumbron Kristian-
stad och Juleboda. Det sammanlagda antalet är 
något högre än vintern före.

Under förvintern (december) hördes nio vat-
tenrallar vid fyra sjöar/lokaler; Råbelövssjön 
5ex, Oppmannasjön, Arkelstorpsviken 1 ex, 
Ivösjön, strandpromenaden 2 ex och Vejla sjö 
1 ex. 

Kommentar: Det finns en fortsatt tendens till 
ökat antal vinterfynd.

Kornknarr

1 ex spelade S om Nosaby 22-27/6 (Andreas 
Jezek).

Kommentar: Kornknarren är inte längre årlig 
i vårt område. Senaste den hördes var 2015 då 
tre fåglar hördes ropa på två platser.

Småfläckig sumphöna

Under flyttningen hördes 2 ex Håslövs ängar 
10/5 (Staffan Rodebrand). Under häckningstid 
hördes 1ex Pulken 18/6 (Osborne Lindberg m 
fl).

Kommentar: Efter en liten topp under flyttpe-
rioden i fjol har fynden återgått till att vara få. 
Även om fågeln vid Pulken hördes under häck-
ningstid verkar den bara ha varit på tillfälligt 
besök.

Rörhöna

Vinterfynd:	Enstaka rörhönor sågs under janu-
ari-februari i kanalerna i Kristianstad (2 ex), 
Tivoliparken (2 ex), Råbelövssjöns utlopp (5 
ex), norra delen av Råbelövssjön (1 ex) och 
gamla Äspetbron, Åhus (1 ex). Under decem-
ber sågs 1 ex vardera i kanalerna i Kristianstad 
respektive Vramsån vid Tollarp.

Sothöna

Större	ansamlingar	(≥	200): I Valjeviken note-
rades 1 300 ex 15/2 (MNY) och 1 475ex 26/2 
(LNI). I södra delen av Råbelövssjön sågs 200-
330 ex under november-december (CNN).

Trana

Övervintrare: Inga rapporter föreligger från 
förvintern. Under december påbörjade en trana 
övervintring väster om Köpinge ängar och ob-
serverades till året slut (HWI m fl).

Våren: Förflöt normalt med observationer av 
tranor i låga antal från mitten av februari. En 
vecka in i mars ökade såväl antalet observatio-
ner som flockstorlekarna. Säsongen vid Pulken 
blev mer normal i år jämfört med fjolårets vä-

Fjällvråk, Vramsåns mynning, 24/5 2019

fo
to

: G
re

ge
r F

ly
ck

t



Spoven								31

deromslag med snö och kyla i slutet av mars. 
Lantbruket kom igång med sådden av korn och 
vete under andra halvan av mars innebärande 
att skadeförebyggande matning ägde rum vid 
Pulken. Det slogs rekord när ca 10 400 tranor 
räknades in den 27/3 (EVA). Antalet klingade 
sedan av, men fortfarande den 7/4 var 4 600 ex 
samlade för övernattning (UTO). Transäsong-
en blev lång och det var först den 16/4 som 
antalet tranor vid Pulken understeg 1 000 ex.

Sommartranor: Antalet översomrande ung-
tranor var lågt under juni och ökade sedan på. 
Flera flockar på mellan 30 och 90 tranor sågs 
under juli-augusti vid Pulken. Som mest sågs 
170 ex vid Hovby 27/7 (CNN). 

Hösten: Tendensen till ökat antal rastande tra-
nor i området från Fjälkinge i norr och söderut 
på slätten till Yngsjö-Lyngby i slutet av au-
gusti och september håller i sig. I år sågs som 
mest ca 1 200 ex vid Hovby 14-20/9 (EVA). 
I övrigt sågs flockar på 200-400 ex rasta vid 
Skånes Viby, Håslövs ängar, Gärds Köpinge 
och Pulken.

Ett köldinbrott medförde massträck av tranor 
3-4/10 med stora antal iakttagna, ex.vis 2 750 
ex str S Österslöv 3/10 (HC), 2 625 ex str S 
Kristianstad 3/10 (CMA, Jens Mattsson), minst 
5 000 ex str S Håslövs ängar 3/10 (JLR) och 4 
700 ex str S Juleboda 4/10 (GRFL, CRM).

Strandskata

Vinterfynd(jan-feb,	dec): De rapporterade fåg-
larna rör sig sannolikt om tidiga vårfynd med 
1-8 ex iakttagna 25-28/2 mellan Fårabäck och 
Landön.

Större	ansamlingar	(>25	ex): Två vårrastande 
flockar är noterade med 25 ex Hovby ängar 
20/3 (GRFL) och 38 ex Isternäset 22/3 (Lars 
Jonsson). I Äspet rastade 102 ex varav en leu-
kistisk Äspet 30/7 (ARLA) och vid Landön 
noterades 26 ex sydsträckande 18/8 (Birgitta 
Bengtsson).

Skärfläcka

Vinterfynd: Observationen av 1 ex Äspet 28/2 
(Krister Hjalte, Krister Walldén) får närmast 
betraktas som ett tidigt vårfynd och utgör det 
första februarifyndet i vårt område någonsin.

Häckning: Lyckad kusthäckning är bara kon-
staterad vid Äspet, där som mest 20 fåglar 
ruvade 23/5 (HC). Dock är bara enstaka pulli 
rapporterade vilket indikerar dålig häcknings-
framgång, troligtvis pga att sommarhögvatten 
dränkte de flesta bon. Vid Tosteberga bodar no-
terades 37 ex 2/5 varav några ruvade (GRFL). 
Inga rapporter om pulli finns. Vidare påbörja-
des häckning på två inlandslokaler, dels vid 
Isternäset där två par hade parningsceremonier 
25/4 och två par ruvade 5/6 (RSG). Två, möjli-
gen tre pulli iakttogs från 20/6 och framåt (HC 
mfl). På Håslövs ängar noterades en adult samt 
bo med ägg 4/5 (RSG). Troligtvis har inga 
ungar kläckts fram här.

Uppskattningsvis bör 30-40 par ha försökt 
häcka i vårt område.

Inlandsfynd: Utöver ovan nämnda ovanliga 
häckningar/häckningsförsök iakttogs 7 ex 
Hovby ängar, Bränneriet 23/3 (HC), 8 ex Ister-
näset 2/6 (Nick Gräntz) och 2 ex från och till 
vid Pulken 23/4-3/6 (MNY m fl). 

Större	 ansamlingar	 (≥50): Observationer av 
mer än 50 fåglar har gjorts vid Äspet under 
april och juni-juli, med som mest 65 ex 25/6 
(JLR).

Tofsvipa

Större	ansamlingar	(≥	500): Under våren no-
terades under februari-mars som mest 2 600 
ex vid Hovby ängar, Bränneriet 20/2 (RSG), 
minst 500 ex Håslövs ängar 6/3 (HC) och 500 
ex Vinnö ängar 23/2 (HWQ).

Under hösten noterades som mest 1 500 ex 
Håslövs ängar 21/9 (JLR), 1 000 ex Pulken 
12/10 (GRFL) och 500 ex Kälkestad 19/8 
(HC).
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Ljungpipare

Vinterfynd	(jan-feb,	dec): Den milda våren bi-
drog till att vårflyttningen påbörjades i mitten 
av februari med rapporter från sex lokaler om 
upp till några tiotal ex. Under december iakt-
togs 1 ex Lindö (utanför Landön) 1/12 (GRFL, 
PÖD), 29 ex väster om Vannebergaholmsfuret 
1/12 (GRFL, PÖD) och 120 ex Håslövs ängar 
2/12 (HC).

Vårfynd	 (>200): Upp till 290 rastare vid 
Vanneberga i månadsskiftet april-maj (THL, 
GRFL). 

Höstfynd	 (>500): Upp till 1 600 rastare no-
terades på Håslövs ängar under andra halvan 
av oktober (RSG, CRM). 1 400 ex flög förbi 
Fjälkinge 28/10 (RSG). Under hösten har i öv-
rigt större flockar setts från slutet av augusti till 
slutet av november i Landöområdet, vid Skå-
nes Viby, Håslövs ängar och Bäckaskog.

Kustpipare

Vårfynd: Under våren iakttogs 1-3 ex Vanne-
bergaholmen 18/5-8/6 (HC, NWA) och 1-2 ex 
Äspet 27/5-29/6 (JLR m fl).

Större	antal	rastare	(≥	10): Är bara rapporterat 
från Terraviken, Landön, där 11-16 ex uppe-
höll sig 15-18/8 (HC, MNY). Den 15/8 sträck-
te 14 ex S förbi Äspet (LGN, JLR).

Vinterfynd(dec-feb): Inga vinterfynd förelig-
ger. 

Större strandpipare

Vinterfynd	 (jan-feb,	 dec): Vinterfynd eller 
egentligen tidiga vårfynd med 1-4 ex har gjorts 
18-28/2 vid Äspet, Fårabäck, Terraviken (SV 
om Landön), Vannebergaholmen, Skräbeåns 
mynning (Nymölla) och Oxaholmen.

Stora	ansamlingar	(≥100): I Äspet har mer än 
100 ex noterats under perioden 11-30/8. Som 
mest 250 ex 11/8 (Bengt Nordin) vilket står i 
paritet med fjolårets höga rastsiffror.

Mindre strandpipare

Häckningar: Iakttagelser med par, adulta 
fåglar med häckningsbeteende eller nyligen 
flygga ungar har iakttagits vid ett femtontal 
lokaler; Adinals våtmark, Bäckaskogs grustag, 
Glashyttan Åhus, Hammarshus, Härlövsänga-
tippen (V om Härlövsängaleden), Isternäset, 
Håslövs ängar, Pulken Horna grushåla, nya 
våtmarken S delen av Rinkaby ängar, Fenix 
park V om Vä, Skättilljunga, Trunelän, Äspet 
och Oxaholmen (Nymölla).

Stora	ansamlingar	 (≥	10): 10 rastande Äspet 
10/7 (GRFL).

Storspov

Vinterfynd: Upp till 4 ex noterades längs kus-
ten från Nymölla till Fårabäck under januari-
februari. Det rörde sig sannolikt om samma 
fåglar. 1ex iakttogs Håslövs ängar 15/2 (HC). 
5 ex noterades kring Landön 1/12 (GRFL, 
PÖD).

Större	ansamlingar	(≥	30): 30 str SV Terravi-
ken 17/6 (LSE), 30 str S Rigeleje 29/6 (UGS), 
80 str SV Gropahålet 29/6 (Jonas Ehrlow),

Småspov

Årets första småspovar, 3 ex, observerades i 
normal tid vid Äspet 25/4 (Björn-Åke Anders-
son). Därefter observerades enstaka rastande 
eller sträckande fåglar både längs kusten och i 
inlandet fram till 24/5. Högsta antalet var 7 ex 
Edenryd 3/5 (OSV, Beatrice Krupke). 

Sydsträcket startade med 1ex Äspet 16/6 (Jan 
Wernerman) och noterades fram till 2/9 med 
1ex Terraviken, Landön (MNY). Största flock-
arna utgjordes av 14 förbiflygande Äspet 21/6 
(Jan Wernerman), 13 rastande Friseboda 30/6 
(THL) och 16 sträckande S vid Östra sand, 
Åhus 3/7 (Sven och Linda Birkedal).

Myrspov

Under året gjordes inga vinter-, vår- eller in-
landsfynd. 
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Sydsträcket började med 5 ex Äspet 4/7 (To-
bias Ljungquist, UTO) och myrspovar iakttogs 
i vårt område fram till 23/10 då 1 ex observera-
des Vannebergaholmen (JLR).  Antalet rastare 
var ovanligt lågt och uppgick i de flesta bara 
till enstaka fåglar med undantag för ett par 
tillfällen med upp till 15 ex. Den 21/7 sträckte 
inte mindre än 113 ex S förbi Äspet (GRFL, 
EVA m fl). 

Rödspov

Under våren fanns 8-9 nio honor och 11-12 
hanar i våtmarksområdet. Minst tre, möjligen 
fyra par inledde häckning på Håslövs ängar 
och tre par bedöms ha påbörjat häckning på Is-
ternäset. Ytterligare två par var mycket rörliga 
och antas utgöra de fåglar som tillfälligt note-
rades på Norra Lingenäset (Näsby fält), Hovby 
ängar, Rinkaby och Horna ängar, Pulken och 
Adinal. Få eller inga ungar har kommit på 
vingarna på Håslövs ängar. Även på Isternä-
set verkar häckningsframgången ha varit dålig 
med bara en lyckad häckning (RSG, Mirja-
Ström Eriksson m fl).

Enda fyndet under flyttperioden utgjordes av 
1ex Äspet 13/7 (CMA).

Roskarl

Vårfynd: De var i vanlig ordning fåtaliga, med 
1-2 ex 9-11/5 Äspet (THL m fl) och 1 ex 6/6 
Äspet (GRFL).

Höstfynd: Enstaka fåglar rastade i Äspet 16-
29/7 och 14/8-10/9.

Inlandsfynd: Inlandsfynd är mycket ovanliga. 
1 ex rastade en kort stund på Isternäset 16/5 
(CMA). 

Kommentar: Under perioden 2000-2018 finns 
bara tre inlandsfynd rapporterade, ett från Is-
ternäset och tre från Håslövs ängar. Under 
1970-talet rastade enstaka fåglar i de öppna 
slamdammar som då fanns vid reningsverket 
i Kristianstad.

Kustsnäppa 

Vårfynd: Enstaka fåglar rastade i Äspet un-
der perioden 2-26/6, som mest 3 ex 4/6 (Inger 
Svensson).

Höststräck	 och	 större	 ansamlingar	 (≥	 30): 
Höststräcket var ordinärt med fåglar iakttagna 
längs kusten under perioden 7/7-18/10. 30-45 
ex rastade i Äspet under andra halvan av au-
gusti och första dagarna i september.

Inlandsfynd: 1ex rastade vid Kälkestad, Opp-
mannasjön 19/8 (HC).

Kommentar: Inlandsfynd är mycket ovanliga 
och under perioden 2000-2018 finns bara rap-
porter om 8 inlandsfynd.

Brushane

Sträck	och	större	ansamlingar	(≥	50): De för-
sta brushanarna ses allt oftare redan i mars. I 
år iakttogs första fågeln på Håslövs ängar 23/3 
(HC, SVBI, Sara Birkedal, Ingrid Evaldsson). 
Sträcket kulminerade sista dagarna i april då 
stora flockar sågs på flera platser; 140-150 ex 
Pulken 28-29/4 (UGS, GRFL, CCT), 140 ex 
södra delen av Rinkaby och Horna ängar 28/4 
(RSG) och minst 100 ex Håslövs ängar 30/4 
(Göran Andersson).

Höststräcket var mer blygsamt med som mest 
några tiotal rastande fåglar vid Äspet och i öv-
rigt i låga antal på lokaler längs kusten och i 
våtmarksområdet. 

Häckning: Flockar och spelande fåglar har 
iakttagits långt fram i maj på flera platser i 
våtmarksområdet, men inga indikationer om 
häckning föreligger. 

Myrsnäppa

Vårfynd: Enstaka fåglar sågs rasta i Äspet un-
der vårsträcket 19/5-6/6. Högsta antal var 5 ex 
21-23/5 (THL m fl). 

Höstfynd: Under sydsträcket sågs 1-4 ex rasta 
i Äspet 9/7-8/9. Sista höstobservationen var en 
1K Äspet 8/9 (GRFL m fl).
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Inlandsfynd: 1 ex Isternäset 30/5 (EVA m fl).

Spovsnäppa

Vårfynd: Inga vårfynd har rapporterats under 
året. 

Höst: De första adulta spovsnäpporna dök upp 
i Äspet 5/7 och spovsnäppor fanns sedan att 
beskåda mestadels i Äspet, nästan dagligen, 
tom 13/9. Sista höstfyndet blev 1 ex Äspet 
22/9 (Benny Lorentzon).

Stora	 ansamlingar: 22-25 ex Äspet 7-8/7 
(GRFL, Tobias Ljungquist m fl ), 30 ex Äspet 
20/7 (Jan Wernerman), 50 ex Äspet 10/8 (Ka-
rolina Peterson, Wilhelm Lennman), 26 ex 
Äspet 23/8 (THL), 25 ex Äspet 29/8 (LSE) och 
30 ex Äspet 30/8 (GRFL).

Inlandsfynd: Ovanligt många inlandsfynd 
gjordes under sensommaren. 4 ex Isternäset 
6/7 (EAN), 2-3 ex Pulken 7-8/7 (CCT), 3 ex 
Isternäset 9/7 (CMA, Robert Rydbeck) och 3 
ex Pulken 24/8 (CMA).   

Mosnäppa

Vårfynd: Årets första mosnäppor var 5 ex 
Äspet 11/5 (Sven och Sara Birkedal mfl). Un-
der maj sågs enstaka fåglar rasta i Äspet t o m 
27/5 och högsta antalet var 10 ex Äspet 13/5 
(LSU). Enstaka mosnäppor sågs också på Is-
ternäset 13-20/5 (RSG, CMA m fl).

Höstfynd: Enstaka fåglar sågs under sydsträck-
et rasta i Äspet 5/7-28/8 och enda inlandsfyn-
det blev 2 ex Isternäset 30/7 (EAN m fl). Hög-
sta antalet under sydsträcket blev 4 ex Äspet 
22/7 (Daniel Lavesson).

Sandlöpare

Vår: Inga sandlöpare noterades på vårsträcket.

Höststräck: Årets första fågel var 1 ad Äspet 
21/7 (GRFL, EVA m fl). Sedan dröjde det till 
8/8 då 3 ex observerades i Äspet (SEN, Jan 
Wernerman). Därefter observerades sandlö-
pare nästan dagligen tom 14/9, med som mest 
4 ex 12/8, 1/9 och 12/9 (JLR, Jonas Nilsson, 

MNY). Nämnas kan också 2 ex Terraviken 
11/8 (HC) och 15/8 (HC, MNY) samt 4 ex str 
S Juleboda 7/9 (GRFL). Årets sista fynd, 1 ex 
Äspet 26/10 (SEN), gjordes ovanligt sent.

Kärrsnäppa

Inga vinterfynd finns rapporterade.

Stora	 ansamlingar: Stora ansamlingar kunde 
räknas in i Äspet ovanligt tidigt under syd-
sträcket. 800 ex 7/7 (JLR, UTO), 550 ex 8/7 
(THL), 1 150 ex 9/7 (GRFL, JLR m fl), 750 ex 
10/7 (GRFL) och 620 ex 21/7 (GRFL).

En rastande ungfågel sågs tidigt på säsongen i 
Äspet 20/7 (GRFL), vilket skulle kunna indi-
kera den sydliga rasen schinzii.

Skärsnäppa

1 ex Äspet 7/10 (JLR) och 1-2 ex Äspet 22-
23/10 (JLR, GRFL, RSG m fl).

Kommentar: 2-3 ex är ett ganska normalt upp-
trädande av arten.

Småsnäppa

Vårfynd:	 Årets första småsnäppor var 2 ex 
Äspet 12/5 (Isabelle Sandell, Christoffer 
Renvaktar). 1-3 ex sågs sedan i Äspet under 
hela vårflyttningen 12/5-8/6. Det var ovanligt 
många vårfynd av denna lilla Calidrisvadare.

Höstfynd: Enstaka ex sågs under sydsträcket 
8/7-11/10. De flesta observationerna var som 

Sandlöpare, Äspet, 26/10 2019.
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väntat i Äspet men även Terraviken och Rinka-
by yttre fick besök av småsnäppa. Den största 
ansamlingen var 10 ex 22/7 Äspet (JLR).

Morkulla 

Vinterfynd:	 1 ex Rökeriet nedströms Helgeå 
27/1 (Jonas Fransson), 1 ex Playa Fenix, Skep-
parslöv, 30/1 (LSE), 1 ex Vannebergaholmsfu-
ret 6/2 (GÖFL), 1 ex Vannebergaholmen 15/2 
(LNI), 1 ex Fjälkinge backe väst 1/12 (HC), 
1 ex Strandvägen, Bromölla, 3/12 (MNY) och 
1 ex Ravinen 300 m V Blåherremölla 28/12 
(UGS).

Kommentar: Ett ganska normalt antal.

Dvärgbeckasin

Vinter:	 Under februari sågs 1 ex Fårabäck 
8:e och 26/2 (MNY) samt 1 ex Hovby ängar, 
Björkhäll 4/12 (MJO)

Vårfynd: 8 fynd gjordes i rapportområdet mel-
lan 12/3-20/4 med anmärkningsvärda 7 ex 
Björkhäll, Hovby ängar, 19/4 (HC).

Höstfynd: 1 ex Håslövs ängar 20/10 (RSG) 
samt 3 ex Isternäset 10/11 (Jenny Eliasson, 
Inger Svensson, EVA). Endast två höstfynd är 
ovanligt få.

Enkelbeckasin

Vinterfynd:	1 ex Bönviken 3/1 (LNI), 1-2 ex 
Käringören 15-24/1 (MNY, NWA), 3 ex Playa 
Fenix, Skepparslöv, 29/1 (LSE), 1 ex Ängagår-
den 1/2 (MNY, GRFL), 1 ex Landön 1/2 (LSE) 
2 ex Terraviken 18/2 (RSG), 4 ex Linnérun-
dan 1/12 (Inger Svensson), 2 ex Håslövs ängar 

2/12 (HC) och 1 ex Nosaby 26/12 (GSV).

Stora	ansamlingar: Enda riktigt stora ansam-
lingarna var 65 ex Håslövs ängar 17/4 (HC) 
och 60 ex Håslövs ängar 27/9 (RSG).

Dubbelbeckasin

Vårfynd: 1 ex Håslövs ängar 3/5 (HC) ”Stöttes 
på	 slåtteräng,	 flög	 upp	 på	 ett	 par	 tre	meters	
håll	 med	 utspärrade	 vita	 stjärtfjädrar,	 lan-
dade	40	meter	bort.	Låg	då	upp	och	ner	med	
fötterna	i	vädret.	Hade	troligtvis	flugit	in	i	en	
stängseltråd.	Gick	närmare,	då	vände	den	på	
sig	lyfte	och	flög	iväg	längre	stycke.”.

Spelande	 fåglar: 1 ex Håslövs ängar 7-8/5 
(JLR, HWQ m fl), 1 ex Isternäset 9/5 (SEN), 2 
ex Håslövs ängar 9-11/5 (MJO, EVA, NWA m 
fl) och 1 ex Håslövs ängar 13/5 (THL, UGS). 

Kommentar: Dubbelbeckasinen är ovanlig på 
sträcket men Håslövs ängar är den bästa loka-
len i början av maj för arten.

Drillsnäppa

Stora	ansamlingar: 21 ex Äspet 7/8 (GRFL) 
och 18 ex Äspet 13/8 (THL).

Fenologifynd: 1 ex Äspet 1/11 (HWI) var ett 
väldigt sent fynd. Det tangerar det näst senaste 
höstfyndet någonsin. Det senaste fyndet gjor-
des vid Oxaholmen 10/11 2002

Dubbelbeckasin, Håslövs ängar, 3/5 2019.
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Dvärgbeckasin, Fårabäck, 8/2 2019.
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Skogssnäppa

Stora	ansamlingar: Större ansamlingar är gan-
ska ovanliga: 10 ex Pulken 1/7 (CCT) och 16 
ex Pulken 6/7 (CCT).

Rödbena

Stora	 ansamlingar:	 Endast en större ansam-
ling sågs: 40 ex Håslövs ängar 20/4 (Elisabeth 
Sturesson, Svante Söderholm).

Grönbena

Stora	ansamlingar: 60 ex Pulken 5/5 (HC), 66 
ex Äspet 29/6 (HWI), 59- 108 ex Pulken 1-8/7 
(CCT), 50 ex Äspet 11/7 (Alf Petersson m fl) 
och 60-85 ex Äspet 5-11/8 (HC, GRFL m fl).

Gluttsnäppa

Stora	 ansamlingar: 22 ex Pulken 8/7 (CCT) 
och 20 ex Terraviken 23/8 (CMA).

Tretåig mås

Höststräck: Minst 4 ex varav 1 ad och reste-
rande 1K sågs vid Juleboda 15/11 (THL, RSG) 
och 1 ex 1K str S Juleboda 18/11 (MJO). 

Kommentar: Liksom under 2019 ses i medeltal 
omkring 5 tretåiga måsar under hösten i om-
rådet.

Skrattmås

Stora	 antal: Hela 1 500 ex rastande Hovby 
ängar 20/3 (GRFL).  Stora samlingar är inte 
ovanliga under flyttningen.

Häckningar: Cirka 50 par byggde bo och vissa 
ruvade på en holme i viken väster om Toste-
berga bodar 2/5 (GRFL). Troligtvis misslycka-
des häckningsförsöket. Några rapporter från 
Noviadammen med säkra häckningskriterier 
finns inte. Här fanns t ex 33 ruvande par 2017.

Höststräck: Som mest 620 ex str S Juleboda 
10/9 (JLR).

Kommentar: Läget är således fortsatt dåligt i 
vårt rapportområde för en art som genom sitt 
häckningsbeteende ger möjlighet för andra ar-
ter att häcka framgångsrikt.

Dvärgmås

Vinterfynd: Inga vinterfynd, vilket är anmärk-
ningsvärt.

Vårfynd	och	sommarfynd: Dvärgmåsarna upp-
trädde mer talrikt än vanligt under vår och 
sommar. Minst ett 15-tal olika observationer 
finns, varav tre från inlandslokaler. 1 ex Pulken 
2/4 (CCT), 16 ex Råbelövssjön 25/4 (HC) och 
3 ex (2K) Håslövs ängar 4/6 (RSG).

Höststräck: Under sträckperioden sept-nov 
var dvärgmåsarna åter fåtaliga.  Totalt notera-
des cirka 65 ex, med som mest 27 ex Rigeleje 
23/9 (RSG). Under hösten 2018 sträckte näs-
tan 300 ex. Variationen mellan åren beror både 
på vindriktning och hur flitiga sträckräknarna 
är.

Svarthuvad mås

2 ad rastade på Åsums ängar 3/4 (JLR m fl) 
och en 1K rastade i Äspet 1/9 (HWI m fl)

Kommentar: Det är sjätte året i rad som svart-
huvad mås rapporteras. Numera häckar arten 
på två olika platser i Sölvesborgs kommun till-
sammans med skrattmås. Under 2019 häckade 
där totalt 7 par. Det borde finnas förutsättningar 
att hitta fler svarthuvade måsar i vårt område.
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Svarthuvad mås, 2 ad Åsums ängar, 3/4 2019.
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Svarthuvad mås, 1K Äspet, 1/9 2019.
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Fiskmås

Vårsträck:	 Under tre aprilkvällar sträckte 8 
350 fiskmåsar norr förbi Juleboda (GRFL). 
Dessa fördelade sig enligt följande: 2 200 ex 
14/4, 2 500 ex 15/4 och 3 650 ex 16/4.

Kommentar: Fiskmåsen uppträder mycket 
koncentrerat under vårflyttningen. 

Gråtrut

Häckningar: I undersökningsområdet på Salt-
holmen och Trueskär räknades 220 bon vid 
boräkning 4/5 (NWA m fl). Detta är det mer än 
en halvering sen 2018 och det lägsta antal som 
noterats sen den årliga boräkningen började 
2004. Minst 56 pulli Åhus hamn (tak i ham-
nen) räknades in 16/6 (HWI). Även detta är en 
halvering av förra årets antal.

Större	antal: Området kring Åhus kärr brukar 
hålla större antal rastande och födosökande 
gråtrutar. Som mest rapporterades 1 500 ex 
Gamla skolan Åhus kärr 7/2 (UGS).

Kommentar: Arten är numera nationellt rödlis-
tad p g a att den minskat starkt. Den uppgång 
i häckningsnumerär som vi noterat under de 
senaste åren hos oss bröts under 2019.

Kaspisk trut

Vinterfynd: En 2K Yngsjö kapell 8/2 (GRFL). 

Sommarfynd: 1 ex Äspet 21/7 (GRFL, Jenny 
Eliasson m fl), 1 ex Äspet 29/7 (Johan An-
dersson), 1 ex Ljunge skola, Åhus kärr, 13/8 
(THL), 1 ex Friseboda (JLR, MJO), 2 ex Tvil-
lingabodarna 17/8 (GRFL) och 2 ex Kunga-
gården, Vanneberga 30/8 (GRFL). Samtliga 
dessa var 1K-fåglar.

Höstfynd: 6 ex finns rapporterade1/9-15/10. 
En 2K Rigeleje 23/9 (RSG), och resterande 
rapporter avser 1K-fåglar.

Kommentar:	Antalet rapporterade fynd, c:a 15 
ex, är knappt hälften så många som 2017 då ett 
40-tal fåglar sågs. Troligtvis beror det till stor 
del på ihållande vindar från väst.

Silltrut

Mars-fynd: 1 ex Rigeleje 8/3 (Marie-Louise 
Bárány), 1 ex Äspet 21/3 (Marie-Louise Ny-
man m fl).

Häckningar: Vid boräkningen den 4/5 hittades 
inga bon på Trueskär (NWA m fl) till skillnad 
från 2017 och 2018. Eftersom bevakningen av 
skärgården under 2019 var lägre än tidigare år 
kan inte detta tas till intäkt för att det lilla be-
ståndet på cirka 7 par minskat dramatisk. 1980 
häckade hela 670 par i skärgården. 

Intermedius/heuglini/graellsii: Ljusmantlade 
trutar av dessa typer noterades vid två tillfäl-
len: 2 ex Ratkegården 3/5 (GRFL) och 3 ex 
Borrestad 23/5 (UGS). Observationer av sär-
skilt intermedius-karaktär förfaller öka hos 
oss. 

Skräntärna

Häckningar: För tredje året rad i saknades 
skräntärnan vid boräkningen på Trueskär. An-
märkningsvärt är att arten saknats helt även 
vid övriga besökstillfällen.  Enda observation 
under häckningstid i närheten av den tidigare 
häckningsholmen är 1 ex Terraviken 18/5 
(Bengt Nilsson). 

Vårobservationer: Arten har nu blivit förvå-
nansvärt ovanlig under våren i vårt område. 
Utöver ovanstående; 1 ex Vä 20/4 (Bertil Brå-
nin), 1 ex Herculesdammarna 9/5 (NWA), 1 
ex Kanalhuset 15/5 (GRFL), 1 ex Äspet 18/5 
(ARLA m fl) och 2 ex Friseboda 23/5 (Lars 
Leonardson, Nils Söderbom). 

Sommarobservationer: Som mest 4 ad str 
N Ivetofta 14/6 (LNI). Få fåglar sågs under 
juni varefter observationerna av enstaka fåg-
lar blev fler under juli-aug. Enstaka par sågs 
med unge, säkerligen från lyckade häckningar 
längre norrut i Östersjön. Under aug sträckte 
eller rastade uppskattningsvis 25 ex i området. 
Årets sista observation blev 2 ad Oxaholmen 
5/9 (Eva Edmert, Hans Norelius).
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Kommentar: Av de fåtaliga observationerna i 
det tidigare häckningsområdet att döma kan 
vi nu betrakta skräntärnan som utgången som 
häckfågel i vårt område.

Kentsk tärna

Vårfynd: Den första sågs som sig bör vid Äspet 
21/3 (Bertil Andersson m fl). De kentska tär-
norna vårrastar på flera platser längs Hanöbuk-
ten. Äspet är en mycket frekventerad rastplats. 
Som mest 110 ex 18/4 (HWI).

Häckningar: Någon häckning har inte genom-
förts sen 2012. Det finns inga stora stabila 
skrattmåskolonier kvar som kan erbjuda arten 
skydd. Däremot häckade 410 par på Falkahol-
men och 235 par på Norrören i Sölvesborgs 
kommun. Vilket borde vara en betydande an-
del av Östersjöpopulationen.

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. Högsta antal som noterades var minst 
109 ex 9/7 (JLR). 2018 noterades dock hela 
235 ex. 

Höststräckande: Enda rapporten om större an-
tal är 25 ex str S Juleboda 1/9 (Anders Pelto-
maa, GRFL, PÖD). Årets sista observation var 
1 ex Äspet 22/10 (JLR). 

Småtärna

Häckning: Småtärna är rapporterad enl föl-
jande: 2 par Lyngbyholmen, 1 par Rakö, 1 par 
Rustningsskär och 4 par Terraholmen.  Detta är 
två par mer än föregående år. Men även små-
tärnorna drabbades av högvatten. Från Äspet 
rapporteras om 1 till 2 par som gick till ruv-
ning. Men de misslyckades med stor sannolik-
het. Slutsatsen är då att 9-10 par gjorde häck-
ningsförsök.

Inlandsfynd: Endast ett fynd. 1 ex Håslövs 

ängar 20/5 (LSE).

Fisktärna

Vårsträck: Flera flockar om sammanlagt hela 
459 ex str NO Håslövs ängar 22/4 (Svante Sö-
derholm), största flocken var på 200 ex.

Kusthäckningar: Fisktärna gjorde häcknings-
försök med 30 par Bodarna, 15 par Ålder-
mansskäret och 10-12 par Trueskär. Det blir 
uppskattningsvis 55 par som påbörjat häck-
ning i vårt område. Detta är klart högre antal 
än under de senaste åren då 35 par har bedömts 
häcka i området. Tyvärr var häckningsutfallet 
skralt då två sommarhögvatten drabbade fisk-
tärnorna liksom övriga tärnor i skärgården. 

Inlandshäckningar: 1 par bobygge Isternäset 
24/5 (GRFL) och 1 ad matade en 1K på stenen 
Mårten, Ivösjön 24/7 (LNI).

Sträckande: 400 ex str S Rigelje 18/7 (UGS) 
och 468 ex str S Friseboda 15/8 (CCT) är de i 
särklass högsta rapporterade antalen. 

Sent	 fynd: 1 ex str S Juleboda 15/11 (JLR, 
THL, UGS).  Detta är endast 5 dagar från det 
skånska fenologirekordet.

Kommentar: Sträcksiffran från april är med 
bred marginal den största som påträffats i vårt 
område. Tidigare högsta antal var 50 ex i Rå-
belövssjön 2004.

Silvertärna 

Häckning: Silvertärna finns rapporterade med 
häckningskriterier från följande områden: max 
5 par Gruarna, 7-8 par Edenryds badplats, 5 
par Lyckeboda, 1 par Lyngbyholmen, 7 par 
Rakö, 1-2 par Trueskär och 10 par Rustnings-
skär, dock i det senare fallet huvuddelen om-
läggning. Sammantaget uppskattas 21-23 par 
ha påbörjat häckning om vi bortser från om-
läggningar. Häckningsutfallet blev, som för 
övriga tärnor, dåligt p g a högvattnen.

Sträckande: 65 ex str S Rigeleje 24/7 (THL) i 
smågrupper. 
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Kommentar: Blandade flockar med silver- och 
fisktärnor sträcker längs kusten eller genar 
tvärs över Skåne under sommarkvällar.

Svarttärna

Häckning: 10 par häckade på Håslövs ängar 
(PON), Tyvärr torkade vätan ut och de flesta 
paren misslyckades. Dock sågs 2 nyflygga 
ungar 30/6 (RSG). Vidare ruvade 1 par Her-
cules dammar 1/7 (RSG). Det sågs 1 pulli där 
7/7 (Jan Wernerman). Även senare under juli 
sågs 1-2 1K-fåglar vid Hercules dammar. Slut-
satsen blir då att 2 eller möjligen 3 ungar blev 
flygga. Antalet flygga ungar har inte varit högt 
de senaste åren men 2018 blev 5 ungar flygga

Höstfynd: 1 ex 1K Kälkestad 7/9 (HC) och 1 
ex Balsby 18/9 (CNN).

Bredstjärtad labb

Höststräck: Observerades under hösten på 
sydsträck under 4 olika observationsdagar. 
Samtliga fynd gjordes vid Juleboda. 3 ex Jule-
boda 5/10 (GRFL), 1 ex Juleboda 15/10 (JLR), 
7 ex Juleboda 4/11 (THL, JLR) samt 5 ex Jule-
boda 15/11 (THL, UGS, CMA m fl.) Av dessa 
sammanlagt 16 individer var 11 åldersbestäm-
da som 1K-fåglar.

Kommentar: Efter det makalösa året 2014 då 
100-tals bredstjärtade labbar sträckte förbi har 
det varit magert. 2015 sågs inga fåglar, 2016 
och 2017 sågs 2 ex och 2018 1 ex. 

Ihållande vindar från väst under 2019 hade sä-
kert en negativ påverkan på antalet fynd i vårt 
område. Antalet observationer får ändå betrak-
tas som något över genomsnittet.

Kustlabb

Vårfynd: Två vårfynd noterades: 1 ex Äspet 
14/5 (Björn Ander, Magnus Rosell) och 2 ex 
Äspet 39/5 (JLR).

Sommar	-	höstobservationer: Totalt ca 40 kust-
labbar sågs vid Äspet, Friseboda, Rigeleje och 
Juleboda under perioden juni - september, av 
dessa var 11 ex sommarfynd. Högsta antal var 
12 ex str S Juleboda 1/9 (GRFL, PÖD, Anders 
Peltomaa) och näst bästa sträckdag var 7 ex str 
S Juleboda 23/9 (JLR). Antalet observationer 
blev därmed klart över genomsnittet, som lig-
ger på drygt 25 ex/år.

Fjällabb

Höststräck: Fjällabb observerades endast vid 
ett tillfälle under året. En 1K Juleboda 23/9 
(GRFL), Den lade sig att rasta en bit ute till 
havs.

Kommentar: Liksom för de båda övriga labbar-
terna spelar såväl häckningsframgång som rå-
dande vindar under höstflytt avgörande roll för 
hur många som passerar inom synhåll för oss. 
Under 2000-talet har fjällabb helt saknats för 
fem av åren och noterats med >10 individer 3 
av åren. I genomsnitt har det varit drygt 3 ex/
år, vilket gör att årets antal ligger klart under.

Sillgrissla

Minst 18 sillgrisslor sågs under året. Detta är 
dubbelt så många som ett normalår.  Som mest 
sågs 8 ex flyga förbi Friseboda 12/6 under ett 
par eftermiddagstimmar (JLR m fl). Fynden 
fördelar sig månadsvis; maj 1 ex, juni 10 ex, 
juli 1 ex, sept 6 ex och nov 3 ex.

Tordmule

Som mest sågs 7 ex vid Lägerholmen, som 
kan vara en potentiell häckningsplats (PON). Bredstjärtad labb, Juleboda, 15/11 2019.

fo
to

: J
an

 L
in

de
r



40	 Spoven

Längs kusten i övrigt rapporterades drygt 20 
ex, (2018 närmare 40 ex). 

Fynden fördelar sig månadsvis; juni 7 ex, juli 6 
ex, sept 2 ex, okt 2 ex, nov 6 ex och dec 1 ex.

Tobisgrissla

1 ex Juleboda 19/2 (Magnus Glennstål), 1 ex 
Juleboda 14/4 (GRFL), 1 ex Juleboda 23/9 
(JLR), 1 ex Friseboda 23/9 (JLR) och 1 ex Ju-
leboda 24/9 (JLR).

Kommentarer: Av de större alkorna är tobis-
grisslan den ovanligaste alkan i vårt område. 
Det årliga antalet brukar ligga på cirka 4 ex. 
Om vi antar ett de tre i tiden närliggande obser-
vationerna den 23/9 och 24/9 är olika individer 
så hamnar vi på 5 tobisgrisslor under 2019. 

Skogsduva

Större	 antal	 under	 vintern: 120 ex Ängagår-
den, Egeside 10/1 (UGS), 100 ex Yngsjö ka-
pell 12/1 (UGS) och 140 ex Trolle Ljungby 
mosse 29/12 (HC). Det finns endast två rappor-
ter (från 2014), med 100 ex eller fler, i någon 

vinterflock under den senaste 20-årsperioden.

Ringduva

Under senhösten fanns trots rekordtillgång 
på bokollon inga större ansamlingar. Däre-
mot fanns många mindre flockar där det fanns 
bokskog. Födotillgången och det milda vädret 
gjorde att åtskilliga ringduvor lockades till 
sång och andra revirbeteenden redan i decem-
ber.  

Turkduva

Högsta rapporterade antal under december var 
41 ex Lillö kungsgård 16/12 (EVA). Lillö bru-
kar vara en bra plats att hitta stora antal. 80 
ex är det högsta antalet som rapporterats från 
lokalen.

Kattuggla

Efter fjolårets ökning ligger antalet rapporte-
rade lokaler för kattuggla på ungefär samma 
nivå, 51 under 2019, jämfört med 54 under 
2018.

Lappuggla

1 ex Bjärlöv 16/8 (Peter Karlsson).

Kommentar: Under senaste decenniet har 
lappugglan uppträtt allt oftare i södra Sverige. 
Även häckning har skett i flera sydliga land-
skap. I vårt område har fynd av enstaka fåglar 
tidigare gjorts 2012 (två observationer), 2013 
och 2018. Fynden är gjorda under mars, maj, 
juni och juli. 

Hökuggla

Under hösten 2019 noterades flyttrörelser sö-
derut genom Sverige. Vi fick vår beskärda och 
uppskattade del när en hökuggla upptäcktes 
på ett osedvanligt stort hygge öster om Mjö-
näs 1/12 (Anders Hernbecker). Ugglan stan-
nade kvar på plats över årsskiftet och sågs av 
många.

Sparvuggla

Flyttrörelser under hösten 2018 resulterade i 
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Hökuggla, Mjönäs, 23/12 2019.
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flera fynd i vårt område efterföljande vinter 
och tidiga vår. 

Under januari till början av mars sågs sparv-
uggla på sju lokaler; 1 ex Edenryd 3-5/1 (OSV 
m fl), 1 ex Sågtorpet, Bäen 24/1-6/2 (GRFL, 
HC), 1 ex öster om Röetved (Per Österman), 
1 ex V om Ekestad 17/2 (GRFL, HC), 1spe-
lande Juleboda 18/2 (Magnus Glennståhl), 1 
ex Ekenabben 27/2 (Ulf Lundh) och 1 ex 30/1-
3/3 Horna fure (Sven-Ola Nilsson m fl). Inga 
indikationer på häckning har rapporterats.

Pärluggla

Förekomsten av pärluggla varierar mycket i 

antal mellan olika år. Medan 2018 bjöd på ca 
7 spelande pärlugglor och en avbruten häck-
ning i den norra delen av området utgör årets 
enda rapport av en ropande uggla nära Mjönäs 
27/11 (Nils Kjellén).

Hornuggla

Hornugglan varierar mycket i antal mellan 
åren. Under 2019 hördes hoande uggla på bara 
en lokal, Arkelstorp 14/3 (UTO, Veronica Toll-
gren), medan den hoade på 11 lokaler 2018. 
Även antalet lokaler med mattiggande ungar 
var få, 4 under 2019 mot 9 året innan. 

Jorduggla

Vår: 1 ex norra delen av Näsby fält 4/2 (ARLA 
m fl), 1-2 ex Köpinge ängar 22-28/3 (FRY, 
GRFL m fl) och 1 ex Herculesdammarna 4/5 
(THL). 

Höst: 1 ex Norra Lingenäset 5/10 (Jenny Elias-
son), 1 ex Härlövs ängar 18/10 (Petter Nord-
vander) och 1 ex Terraholmen 29/10 (THL, 
UGS).

Nattskärra

Vårflyttning: Inga fynd. 

Häckningstid: I år rapporterades 17 spelande 
hanar från slätt- och kustfurena. Möjligen kan 
ökad skogsavverkning med fler hyggen ha ska-
pat livsmiljöer och bidragit till noterad ökning. 

Vid riktad inventering kring Höge vägs vind-
kraftspark på Linderödsåsen hördes14 revir-
hävdande fåglar, samma antal som året innan 
(RSG). 

Trenden med fler nattskärror från skogsbygden 
i norr håller i sig, 7 sjungande mot 6 året innan 
(UTO).

Höstflyttning: Från augusti föreligger fynd om 
en rastande fågel SV Bäckaskogs station 19/8 
(Bengt Nilsson).

Tornseglare

Bara tre rapporter med större ansamlingar (≥ 
200); 200 ex Pulken 28/5 (THL), 450 ex Äspet 
31/7 (HC) och 200 ex Karpalundsdammarna 
4/8 (Elisabeth Sturesson, Svante Söderholm). 

Kungsfiskare

För andra året i rad har kungsfiskaren ökat och 
årets ökning var inte mindre än 39 % (!), från 
183 till 254 rapporter. 

Två häckningar i engelska kungsfiskarholkar, 
har konstaterats vid Vramsån (John Nord-
kvist). I övrigt föreligger märkligt nog inga 
rapporter om häckning eller misstänkt sådan. 
Många fynd under häckningstid indikerar dock 

Sparvuggla, Ekestad, 17/2 2019.
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att häckning bör förekomma vid flera av våra 
rinnande vattendrag, såväl mindre som längs 
Helgeåns huvudfåra.

Härfågel

Ett koncentrerat inflöde noterades under andra 
halvan av april med tre fynd; 1 ex Sånnarna 
19/4 (HWI m fl), 1 ex Nosaby 22/4 (Karin 
Agnred gm SEN) och 1 ex Gärds Köpinge 
25/4 (Lucas Macander).

Göktyta

Två konstaterade häckningar noterades inom 
ramen för fågelklubbens göktyteprojekt; 9 pul-

li ringmärkta Mosslunda-Vä utmark 20/6 och 
1 ruvande hona Prästlönebostället, Vittskövle 
20/6 (Patrick Tollgren, UTO). Därtill finns 
fynd som kan indikera häckning från ytterli-
gare ca 5 lokaler.

Mindre hackspett

Det verkar finnas ett stabilt häckningsbestånd 

i vårt område. Kanske finns det också en ten-
dens till ökning. Antalet lokaler arten note-
rades på under häckningstid (mars-juli) var 
betydligt högre än under åren före, 43 mot 36-
2018, 30-2017, 26-2016 och 30-2015. Många 
ropande och trummande fåglar har iakttagits, 
men bara en konstaterad häckning är rapporte-
rad; hane med nyligen flygg unge Dammhuset, 
N om Ekestad, 30/6 (HC).

Kommentar: Det finns fortfarande stora luckor 
utan rapporterade fåglar på Linderödsåsen, 
Nävlingeåsen, skogarna i norr och på Ryssber-
get.

Aftonfalk

Vårfynd: En 2k hona uppehöll sig kring Her-
culesdammarna 13-21/5 (Barbro Lindh m fl).

Höstfynd: Sju fynd var god utdelning på hös-
tens ovanligt omfattande invasion! Två 1K-
fåglar mot V Fjälkinge 28/8 (RSG), en 1K 
str SV Juleboda 1/9 (PÖD), en 1K Fjälkinge 
backe 1/9 (LGN, JLR), 2 1K-fåglar Tosteberga 
ängar 5-6/9 (LNI m fl), en 1K str V Olseröd 
17/9 (THL), en 1K str SV Trolle-Ljungby 
mosse 18/9 (MNY) och en 1K Håslövs ängar 
22/9 (Ludwig Gustafsson, NWA).

Stenfalk 

Vinterfynd: 1 ex Vanneberga 9/1 (NWA) och 
1 honfärgad samma plats 29/1 (MJO). 1 ex Ö 
Ljungby 1/2 (MNY), 1 ad hane Sjögård 8/2 
(GRFL), 1 ex Yngsjö kapell 10/2 (Lotta Berg 
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Aftonfalk, 1K Tosteberga fure 5/9 2019.

Göktyta, Sånnarna, 21/4 2019.
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Härfågel, Sånnarna, 19/4 2019.
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m fl), 1 honfärgad Sånnarna 15-18/2 (HC, 
BSV), en ad hane Bjären, Karsholm 17/2 (HC) 
samt 1 ex Trolle Ljungby mosse 20/2 (MNY). 
I december sågs 1 ex Ivön 14/12 (LNI) och 1 
2k+ hane Yngsjö kapell 29/12 (Lars Thornberg 
m fl). Cirka tio vinterfynd tyder på flera över-
vintrande fåglar än normalt:

Vårsträcket: Nio fynd under perioden 27/3-
15/5 är ett normalt antal för vårt område.

Höststräcket: Mellan 6/9-20/10 rapporterades 
drygt 30 ex vilket är som det brukar.

Lärkfalk

Första vårfyndet var 1 ex Fjälkinge 21/4 
(RSG). Herculesdammarna är en av områdets 
bästa lokaler om man vill se lärkfalk. Här sågs 
hela 8 ex jaga sländor 14/5 (RSG).

Häckningar: Trots svårigheter att säkerställa 
häckning utifrån rapporterna kan det röra sig 
om uppåt ett dussin häckande par i området.

Årets sista var 1 ad str SV över Terraviken 
1/10 (MNY, HC).

Pilgrimsfalk

Vinterfynd: Drygt 50 rapporter från ca 30 loka-
ler i jan-feb avser uppskattningsvis 3-4 ad och 
3 2K-fåglar.

Vårfynd: Bland sjutton marsrapporter avser 
minst sju den ännu övervintrande Kristian-
stadsfalken och tre en adult fågel vid Pulken. 
Det gjordes även obsar vid Hovby, Rinkaby, 
Bjärlöv, Everöd och Åhus.  Från april inkom 
tretton rapporter, varav de fem från Håslövs 
ängar avser minst 1 ad,(Vattentornsfågeln?), 
som sågs sista gången 15/4 (HC) och en 2K-
hona.  I maj gjordes fem fynd. En 2K Rörs-
bäcken 1/5 (HC), en 2K Karpalundsdammarna 
1/5 (SEN), en 2K hona Håslövs ängar 3/5 
(GRFL, HC), 1 ex Kristianstad 5/5 (Gunnar 
Ekeberg) och 1 ex Mansdala 12/5 (LSU). 

Sommarfynd: Tre sommarfynd gjordes: 1 ad 
Näsby gård 1/6 (OSV, MNY), 1 ex Åhus 10/7 

(Richard Bergendahl) och 1 ex Äspet 10/8 
(Wilhelm Lennman, Karolina Peterson).

Höstfynd: Först ut var 2 1K-fåglar de sista au-
gustidagarna följda av 25 septemberfynd, där 
högsta antal var 4 ex str SV Fjälkinge 22/9 
(RSG) och 3 ex str S Rigeleje 23/9 (RSG). 
Bland de 15 oktoberfynden utmärker sig även 
3 ex mot SV Fjälkinge 2/10 (RSG).  De 18 no-
vemberfynden avser ensamma falkar förutom 
en 1K och 1 ad str S Juleboda 15/11 (UGS m 
fl).

Decemberfynd: Hela 16 rapporter från 9 lo-
kaler avser 1 ad Mjönäs, 1 ex Österslöv, 1 ad 
kring Kristianstad, 1-2 ex Skräbeån-Landön 
samt 1 ad och en 1K Egeside och söderut.

Varfågel

Vinter-	och	vårförekomst: Under januari - fe-
bruari fanns varfågel noterad från 25 - 30 olika 
lokaler väl spridda över vårt område. Oftast 
ensamma fåglar, men från Fjälkinge backe och 
Pulken har vid enstaka tillfällen 2 ex noterats. 
Under mars minskade antalet lokaler till 7, och 
i april fanns varfågel endast rapporterad från 
2 lokaler. Senaste vårobservationen var 1 ex 
Pulken 3/4 (CCT).

Höst	och	decemberfynd: Endast ett september-
fynd gjordes, 1 ex Tosteberga 20/9 (JLR).

Under perioden oktober - november har varfå-
gel noterats från ca 20 lokaler, och i december 
noterades den på 9 lokaler. Här kan det vara 
på plats att särskilt nämna den varfågel som 
uppehållit sig på ”hökugglehygget” sydost om 
Mjönäs. En signal om att varfåglar övervintrar 
även i skogslandskapet när det finns förutsätt-
ningar.

Sommargylling

Sjungande	fåglar: 1 ex Vittskövle mosse 12/5 
(GRFL, Sara o Sven Birkedal), 1 ex Söndre 
Sand Vittskövle 14/5 (Petter Nordvander), 1 
ex Nymö 15/5 (Pontus Olsson), 2 ex Prästlö-
nebostället 19/5 (HC), 1 ex Sandafuret 18/5 
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(Bengt Nilsson), 1 ex Gropahålets Naturreser-
vat 19/5 (HC), 1 ex Trollemöllevägen Dege-
berga 19/5 (FRY), 1 ex Vittskövle Idrottsplats 
19/5 (HWI), 3 ex Pansarövningsfältet, Gäll-
tofta 23/5 (Bengt Nilsson, GRFL), 1 ex Äspet 
24/5-13/6 (Leon Axelsson Widén), 1 ex Norra 
Lingenäset 1-2/6 (CNN), 1 ex Karpalunds-
dammarna 2/6 (Anders Kjellberg), 1 ex El-
leköpinge ängar 4/6 (Liselotte Andersson), 2 
ex Tolebäcken 9/6 (EVA), 2 ex Vanneberga-
holmsfuret 16/6 (MNY), 1 ex Ripavägen 16/6 
(Per Toräng), 1 ex Skräbeåns mynning 16/6 
(MNY), 1 ex Spröjtamarken 19/6 (UGS), 1 ex 
Vaktestugan Köpinge fälad 20/6 (GÖFL), 1 ex 
Rinkaby skjutfält 21/6 (NWA), 1 ex Södra Fu-
ret, Norra Åsum 25/6 (Ulf Hidås).

Kommentar: 25 sjungande hanar var en ökning 
jämfört med 2018 och i nivå med 2015-2016. 
Antalet lokaler ökade från 12 till 20 lokaler 
(Figur 02) och var 5 fler än 2015-2016. Re-
kordåret här och i Skåne som helhet är 2011 
med ca 300 sjungande individer varav 36 i vårt 
område.

Nötkråka

Efter att ha fått in 53 observationer 2018, var 

antalet 2019 åter nere på strax under 20-ta-
let. Samtliga observationer gjordes i artens 
kärnområde inom Kristianstads och Bromölla 
kommuner, dvs NO om Kristianstad. Noter-
bart är att fjorton av observationerna gjorts 
under januari – april och endast 2 i augusti och 
2 i oktober.

Kaja

Stora	 ansamlingar	 (>10	 000): Mycket stora 
antal övernattar under vinterhalvåret inne i 
Kristianstad, men det har inte gjorts någon 
uppskattning av hur stora antalen är på olika 
övernattningslokaler, och inte heller något för-
sök till totaluppskattning. Årets enda notering 
av en större flock som sökte nattkvist var 12 
000 ex Egna hem, Kristianstad 8/3 (GRFL).

Sidensvans

Vinter	-	Vår: Under jan-feb sågs ganska många 
mindre flockar spridda över vårt område. En-
dast 2 observationer gjordes under mars-april, 
vilket är ovanligt lite.

Höst: De första sidensvansarna sågs i slutet av 
oktober och under november på många platser 
med flockar upp till 200 ex Tosteberga 30/11 
(Mats Olsson).

Stora	 flockar: Under december sågs riktigt 
stora flockar främst i Bromölla och det gjor-
des många observationer av mindre flockar. 
Största flockarna var 400 ex Kristianstad 2/12 
(CMA), 1 000 ex Bromölla 2/12 (LNI, JLR), 
1 500 ex Bromölla 3/12 (LNI) och 500 ex Nä-
sum 14/12 (NWA).
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Sommargylling, Gropahålets naturreservat, 
19/5 2019.

fo
to

:H
an

s 
C

ro
ne

rt

Figur 02. Fynd av sommargylling under häck-
ningstid juni-augusti.
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Kommentar: Sist vi hade observation av flock-
ar över 1 000 ex var 2010 då det sågs 1 200 
ex Kristianstad (GRFL). De största ansam-
lingarna någonsin i vårt område sågs under 
invasionsåret 2004 då det uppträdde 1 500 ex 
Kristianstad 23/10 (GRFL), 4 300 ex Bromölla 
26/10 (PÖD) och 1 800 ex Kristianstad 30/10 
(RSG).

Talltita

Häckningstid: 1 ex Rosastugan 29/3 (CRM, 
GFRL), 1 ex Sågtorpet, Skärsnäs 29/3 (CRM, 
GFRL), 1 ex Ruthsbo, Gamla Furuboda 19/4 
(Tomas Järnetun), 1 ex Prästlönebostället 18/5 
(ARLA) och 1 ex Sandafuret 25/6 (MNY).

Övriga	 fynd: 1 ex Gullyckeskär 3/1 (UTO), 
1-2 ex Sandafuret 4/1 (JLR, MNY), 1 ex Gua-
löv (Charlotte Wigermo, Åke Svensson), 1 
ex Dala lärkskog, Landön 12/1 (Sara o Sven 
Birkedal), 4 ex Ekestad 18/1 (HC), 1 ex Ar-
kelstorp 19/1 (UTO), 1 ex Bockeboda 22/1 
(LGN), 2 ex Rävahallen, Vånga 23/1 (GRFL, 
HC), 2 ex Vannebergaholmen 15/2 (LNI), 4 ex 
Karlsholms skog 17/2 (GRFL), 2 ex Juleboda 
17/2 (Magnus Glennstål), 1 ex Kärrfästorna 
23/2 (THL), 1 ex Rebbetuaröd 23/2 (Jonas 
Nilsson), 5 ex Ulandskroken, Ovesholm 18/8 
(LSE), 2 ex Lillesjö, Ryssberget 21/8 (LNI), 1 
ex Balsberget 1/9 (GRFL), 1 ex Norra Linge-
näset 5/10 (Jenny Eliasson), 1 ex Olseröd 3/12 
(THL), 1 ex Mjönäs 18/12 (UTO),

Kommentar: Arten var noterad på 22 olika lo-
kaler vilket innebar en dubblering av antalet 
platser från 2018. 5 fynd under häckningstid 
var något fler än 2018. Arten är normalt väldigt 
stationär även utanför häckningstid varför man 
nog kan anta att de flesta observationer i lämp-
lig biotop rör permanenta revir. 

Pungmes

Häckningsfynd: Sammanlagt fem häckningar 
konstaterades under året (Olof Persson, Peter 
Öhrström och MJO). Två häckningar Härlövs 
ängar, en häckning vid Lillö samt vardera en 

häckning vid Rinkaby och Hercules. Boet vid 
Rinkaby rövades av större hackspett den 27/5 
(MJO) och någon vecka senare rövades även 
boet vid Hercules. Avståndet mellan bona var 
ca 900 m. Kanske samma hackspettindivid 
som rövade även detta bo?

Endast en kull om 5 ungar vid Lillö kunde 
märkas 2/7 (Peter Öhrström).

Övriga bofynd under häckningstiden: Påbör-
jade bon vid Karpalund 30/4 (Olof Persson), 
Härlövsängarleden 20/5 (Peter Öhrström, 
MJO) och vid naturum Vattenriket 3/6 (Peter 
Öhrström).

Kommentar: 5 häckningar och ytterligare 
några påbörjade bon på sammanlagt 6 lokaler 
är i nivå med de senaste åren. Antalet flygga 
ungar är något osäkert men i nivå med förra 
årets 17 ungar. Under säsongen rapporterades 
fåglar kontinuerligt från ovanstående nämnda 
lokaler.

Skäggmes

Vinterfynd: 6 ex Bäckaskogs slott 23/1 (LNI), 
minst 1 ex Väjlasjö 24/1 (MNY) och 2 ex Si-
esjön 30/1 (MNY)

Vårfynd: 2 ex Herculesdammarna 22/3-8/5 
(GRFL m fl), 1 ex Råbelövssjön 25/4 (HC), 2 
ex Yngsjösjön (GRFL, UGS), 1 ex Karpalunds-
dammarna 16/3 (CMA) och 20/5 (MJO).

Sommarfynd	och	häckningar: 4 1K Igla grop, 
Egeside 30/5 (Nils Kjellén), 5 ex Yngsjön 16/6 
(HWI) och 2 1K 26/6 (HC), 1-3 ex Hercules-
dammarna 23/6-25/7 (Fredrik Åstrand, SEN m 
fl), 7 1K Karpalundsdammarna 5/8 (GRFL), 
1-3 ex Balsby 4-9/8 (CNN), 1 ex Oxaholmen 
14/8 (MNY)

Höstfynd: 7-9 ex Karpalundsdammarna 26-
28/9 (CMA), 2 ex Fredriksdalsviken 15/10 
(EAN), 14 ex Äspet 23/10 Lennart Hellström), 

Decemberfynd: 5 ex Balsby 1-28/12 (HC, 
UTO m fl).
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Kommentar: Ca 70 fynd var en minskning med 
20 fynd från föregående år. Arten rapportera-
des från 9 lokaler vilket var hälften av antalet 
lokaler 2018. Arten är knuten till vassområden 
i våra näringsrika sjöar och minst 3 kullar no-
terades i Karpalundsdammarna, Yngsjösjön 
och Herculesdammarna! Som mest har det no-
terats 50 årsungar 2001, men från 2006 är det 
inte årligen som ungar noteras. Utvecklingen 
är densamma i hela landet. Arten har minskat 
jämfört med toppnoteringarna kring millennie-
skiftet men har uppvisat en relativt stabil nivå 
de senaste 15 åren.

Trädlärka

Vinterfynd: 2 ex str N Juleboda 17/2 (Magnus 
Glennstål), 1 sj Spröjtamarken/Maglehem 18/2 
(UGS), 1 sj Olseröd 28/2 (THL) och 1 sj Ever-
öds gamla banvall 28/2 (MJO). I december 
sågs 3 ex Horna grusgrop 1/12 (Örjan Fritz).

Sånglärka

Vårsträck: Största antal som sågs var 150 ex 
Sånnarna 23/2 (Karin Hernborg, Örjan Fritz) 
och 150 ex Sånnarna 1/3 (LNI).

Berglärka

2 ex Äspet 17-21/10 (MJO, NWA, JLR, m fl) 
och 1 ex Äspet 11/11 (CNN).

Kommentar: Ett normalt uppträdande med 
några enstaka höstfynd.

Backsvala

Häckningar: 70 ex besökte bebodda bohål 
Lunden/Köpinge ängar 24/5 (GRFL), 50 ex 
besökte bebodda bohål Flodala grustag 30/5-
9/6 (HC, NWA), 34 ex bohål Åhus/jordhög 
vid Willys 6/6 (GRFL), 15 ex bobygge Här-
nestad/kalkhög 9/6 (EVA), 60 ex besöker be-
bodda bohål Bäckaskogs grustag 22/6 (MNY), 
6 ex besöker bebodda bohål Tosteberga ängar 
i kalkhög 2/8 (Ghia Krantz) och 5 ex besöker 
bebodda bohål Pulken/kalkhög 21/8 (Eva och 
Björn Klevemark).

Kommentar: En mycket mager rapport om 
våra häckande backsvalor. Ca 265 par rap-
porterades vilket är en halvering av det ned-
slående resultatet av backsvaleinventeringen 
2017, då det rapporterades 597 par från vårt 
område. Sannolikt finns det fler orapporterade 
häckningar varför verkliga antalet häckande 
backsvalor troligtvis är större. Arten har haft 
en nedåtgående trend ganska många år, (2003 
räknades 1 254 par). Vi får hjälpas åt att hålla 
koll både på kända och nya häckplatser.

Ladusvala

Stora	flockar: De högsta antalen som notera-
des under höstflytten var 1 500 ex som gick 
ner för övernattning i vassarna Viby äng 29/8 
(HC) och 1 000 ex Arkeltorpsviken 7/9 (UTO).

Stjärtmes

Enstaka individer sågs av den kontinentala ra-
sen i flockar med den skandinaviska rasen vid 
södra stranden Ivösjön 8/1 (LNI) och Tryne-
boda 15/10 (HC).

Trastsångare

1 ex hördes kortvarigt i Karpalundsdammarna 
4/8 (Svante Söderholm, Elisabeth Sturesson).

Kommentar: Under de senaste tio åren har ar-
ten bara saknats 2010 och 2015.

Kärrsångare

Sjungande	 fåglar:	 5 ex vid Ivösjön, 11 ex 

Berglärka, Äspet, 18/10 2019.
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Nymölla-Edenryd, 25 ex Oppmannasjön/ 
Råbelövssjön-Kristianstad tätort, 6 ex kring 
Hammarsjön, 10 ex Egesideområdet, 9 ex 
Äspet-Maglehem samt enstaka fåglar Van-
neberga, Tosteberga, Ilnestorp, Skättilljunga, 
Gälltofta och Landön

Kommentar: Totalt 73 sjungande fåglar 2019 
är 26 fler än 2018 och 29 fler än 2017. Årets 
antal är en ökning jämfört med de senaste åren 
men det är långt ifrån antalen 2010 då hela 159 
ex rapporterades.

Gräshoppsångare

Sjungande	 fåglar:	 10 ex Araslövssjön-Ister-
näset, 11 ex runt Hammarsjön, 10 ex Egeside-
området, 1 ex Äspet, 1 ex Söderäng och 1 ex 
Köpinge ängar.

Kommentar: Rapporteringen av arten har ökat 
sakta men säkert de senaste åren. Speglar anta-
len en uppgång i beståndet? 20 ex 2017, 26 ex 
2018 och 34 ex 2019. Arten var dock betydligt 
vanligare mellan 1980 – 2000.

Flodsångare

Sjungande	 fåglar:	 1 ex Tolebäcken 27/5-1/6 
(THL m fl), mellan 2-6/6 sjöng två fåglar på 
lokalen och mellan 7-22/6 sjöng åter en fågel.

Kommentar: 2 sjungande fåglar är i nivå med 
de senaste åren. Arten har varit årligt förekom-
mande sedan 1976.

Vassångare

Sjungande	fåglar:	1 ex Yngsjösjön 18/5 – 13/6 
(GRFL m fl), 1 ex Fredriksdalsviken 6/6 – 
29/7 (EAN m fl) och 1 ex Rinkaby holme 23/7 
(HC).

Kommentar: Arten har noterats under 13 av de 
senaste 20 åren dock med avtagande tendens 
mot slutet av perioden.  Av årets tre fåglar var 
minst 2 långstannande och häckning kan inte 
uteslutas av denna svårobserverade art.

Någon säker häckning har dock inte konstate-
rats sedan 1992 då Sveriges första häckfynd 
gjordes i Hammarsjön utanför Åsumtornet.

Svarthätta

Vinterfynd:	1 honfärgad Egna hem, Kristian-
stad 20/1-9/2 (GRFL, RSG m fl) och 1 ex natu-
rum Vattenriket 22/12 (Jenny Eliasson).

Kommentar: Sedan millennieskiftet görs vin-
terfynd inom vårt område ungefär vartannat 
år. Dessförinnan betydligt mera sällan. Under 
80-talet 2 fynd och under 90-talet endast 1 
fynd.

Gransångare

Vinterfynd:	1 ex Landön 30/11 (HC) är enda 
fyndet som möjligen skulle kunna kallas för 
vinterfynd.

Ett fynd gjordes den 17/10 vid Ivetofta, Bro-
mölla  av en fågel som uppvisade karaktärer 
för sibirisk gransångare. Phylloscopus	 colly-
bita tristis (LNI).Flodsångare, Egeside, 5/6 2019.
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Kommentar:	Arten/underarten är ovanlig och 
är inte en årlig besökare i vårt område från 
Uralbergen och österut.

Brandkronad kungsfågel

Säsongen inleddes med 1 ex Fjälkinge Backe 
24/3 (RSG).

Förutom ett tjugotal fynd av enstaka fåglar så 
noterades långstannande fåglar enligt följande:

2 ex Trollemölla 24/3-26/5 (FRY), 2 ex Kro-
noskogen 28/3-22/6 (JLR m fl), 2 ex Rigeleje 
8/4-18/6 (UGS, THL), 1 ex Bockeboda 19/4-
24/5 (Mona Hansson m fl), 2 ex Yngsjö havs-
bad 6/6-11/7 (GRFL, MJO), 5 ex Maltesholm 
7/5-20/6 (Richard Ottvall) och 2 ex Trollvä-
gen, Yngsjö 27/4-27/7 (GRFL m fl). 

Under hösten sågs 1 ex Kronoskogen 12/9 
(MNY) och 1 ex Norra Björket 15/10 (EAN).

Häckningar: Fåglarna vid Trollvägen, Yngsjö, 
sågs mata nyligen flygg unge i andra halvan av 
juli (GRFL).

Kommentar: Troligen är mörkertalet gällande 
häckningar mycket stort, speciellt i granplan-
teringar på t ex Linderödsåsen som tidigare vi-
sat sig ha en betydande population. Det är ju en 
biotop som inte attraherar så mycket skådare.

Rosenstare

1 1K Äspet 15/9 (Mikael Ohlson, Olga Na-
deina m fl).

Kommentar: Detta var det nionde fyndet för 
vårt område, av denna raritet. Det första gjor-
des 1997 och det senaste 2013.

Stare

Stora	 ansamlingar	 (>1000): Vid 3 tillfällen 
noterades lite större ansamlingar: 3 000 ex 
Österslövshus 2/4 (HC), 2 500 ex Östra Ljung-
by 1/9 (Anders Peltomaa, PÖD) och 2 500 på 
samma lokal 5/9 (LNI, MNY).

Ringtrast

Vårfynd: 1 hane Sånnarna 9/4 (ARLA, JLR, 
MJO), 2 ex hane + hona Sånnarna 20/4 (LSU, 
Monica Pedersen, m fl), 1 ex Fjälkinge backe 
21/4 (RSG) och 1 hane, Sånnarna 21–28/4 
(MJO, CNN, GRFL).

Höstfynd: 1 hane Västra Hammaren 16/10 
(HC, MNY).

Kommentar: De flesta fynden gjordes som 
vanligt under vårsträcket på Sånnarna som är 
en av de säkraste vårlokalerna för arten.

Ringtrast, Sånnarna, 20/4 2019.
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Rosenstare, Äspet, 15/9 2019.
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Möjlig sibirisk gransångare, Ivetofta, Bromölla, 
17/10 2019.
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Björktrast

Stora	flockar:	Under årets första månad sågs 
två stora flockar, 800 ex Österlövshus 9/1 
(LSU) och 24/1 (GRFL). Sista månaden på 
året var de största ansamlingarna 500 ex Bal-
sby 16/12 (CNN) och 500 ex Österlövshus 20-
26/12 (HC).

Rödvingetrast

Vinterfynd:	Under jan-feb gjordes 20 fynd på 
ett tiotal olika lokaler, främst runt Kristianstad, 
Bromölla och i fruktodlingarna N om Östers-
löv. De flesta rörde ensamma fåglar. Större an-
samlingar var 6 ex Österlövshus 24/1 (GRFL, 
HC), 8 ex Ekenabben 11/2 (RSG) och 5 ex 
Årups slott 13/2 (LNI).

Vårsträck: Största antalet var 170 ex Öster-
lövshus 17/4 (HC).

Höststräck: Högsta antalet var 800 ex str S 
Fjälkinge 28/10 (RSG).

Decemberfynd: Under hela december gjor-
des inte mindre än 40 observationer, vilket är 
ovanligt många, på 24 olika lokaler med 1-50 
ex.

Taltrast

Vinterfynd:	1 ex Strandvägen 15, Bromölla vid 
fågelmatning 26-28/1 (LNI, MNY).

Stora	flockar: Största ansamlingen var 60 ex 
Sånnarna 20/4 (Johannes Tallroth).

Decemberfynd: 1 ex Fjälkinge backe 1/12 
(EAN), 1 ex Olseröd 3/12 (THL) och 1 ex Fjäl-
kinge backe 14/12 (HC).

Kommentar: Ovanligt många vinterfynd, men 
fler sådana kan nog förväntas i takt med att de 
milda vintrarna blir vanligare.

Dubbeltrast

Vinterfynd:	 1 ex Kärrfästorna 16/1 (THL, 
UGS), 1 ex Vannebergaholmen 29/1 (JLR), 1 
ex Ratkegården 1/2 (MNY, GRFL), 1 ex Van-
neberga plurra 11/2 (MNY), 2 ex Juleboda 
18/2 (Magnus Glennstål), 1 ex Sånnarna 22/2 
(CMA), 5 ex Kumlan Ö. 22/2 (THL) och 2 ex 
Kärrfästorna 23/2 (THL).

Stora	flockar: De största ansamlingarna var 20 
ex Lillö borgruin 28/10 (Joel Gustin) och 20 ex 
Vannebergaholmen 10/11 (HC).

Decemberfynd: 2 ex Olseröd 1/12 (THL), 3 
ex Lindö 1/12 (GRFL, PÖD), 2 ex Fjälkinge 
backe 1/12 (EAN), 2 ex Vannebergaholmen 
1/12 (GRFL), 1 ex Maglehems naturreservat 
3/12 (UGS), 1 ex Fjälkinge backe 4/12 (CMA), 
1 ex Lille backe 5/12 (Niklas Jeppsson) och 1 
ex Eskilstorp 14/12 (GRFL).

Halsbandsflugsnappare

1 ex Pulken 22/4 (CCT m fl)

Kommentar: Arten är inte årlig. 14 fynd finns 
noterade sedan 1978. Fynden är gjorda mellan 
22/4-18/5, med de flesta fynden koncentrerade 
från sista veckan i april till första veckan i maj. 
Samtliga fynd utom ett, 2013, har rört ensam-
ma hanar.

Taltrast, Bromölla, 28/1 2019.
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Halsbandsflugsnappare, Pulken, 22/4 2019.

fo
to

:H
an

s 
C

ro
ne

rt



50	 Spoven

Svart rödstjärt

Vinterfynd:	1-2 ex (hane och hona), rapporte-
rades 2/1-16/2 vid det gamla båtvarvet i Äspet.

Häckningar: 1 par bobygge Kristianstads spår-
område 28/3 (Sara & Sven Birkedal), 1 par 
med 2 juv Äspet/båtvarvet 10/7 (ARLA) och 1 
par med 1 flygg unge Åhus Absolut Company 
21/7 (Jonas Fransson).

Utöver dessa observationer har fåglar noterats 
sjungande eller i lämplig biotop under häck-
ningstid från följande lokaler: Lyngbygård, 
Knutehusen, Näsby, Krogstorp, Kiaby gård, 
Gälltofta, Nymölla bruk och Nymö.

Decemberfynd: 1-2 ex (hane och hona), rörde 
sig mellan det gamla båtvarvet i Äspet och 
södra pirarmen/Åhus hamn 10-28/12 (HC, 
LSU, HWQ m fl).

Kommentar: Fler besök i artens häckningsmil-
jö skulle säkert ge fler par och fynd av konsta-
terade häckningar.

Svarthakad buskskvätta

Häckning: 1 par sågs mata 2 flygga ungar i 
Vittskövle mosse 16/7 (GRFL). Fåglar sågs 
sedan på lokalen t.o.m 2/8 (JLR, CMA m fl).

Kommentar: Inga vårfynd av arten gjordes 
men det var glädjande att arten, för 4:e året i 
rad, har genomfört en lyckad häckning i Vitt-
skövle mosse. En femte honfärgad individ som 
var ringmärkt observerades också 2/8 (JLR).

Strömstare

Vinterfynd:	Övervintrande fåglar har setts vid 
följande lokaler: Torsebro, Bromölla/motor-
vägsbron, Forsakar, Östafors, Segesholmsån, 
Nymölla/Käsebron, Trollemölla, Bäckholmen 
(Ö Drakamöllan), Edre ström, Tollarp/Vram-
sån och Gaddaröd/Hörrödsvägen. 

Häckningsindikationer: 1 par bobyggande 
Forsakar 27/2 (Urpo Könnömäki, Jan Wer-
nerman), 1 par parning Forsakar 17/3 (Inger 
Svensson) och 1 ex bobesök? Forsakar 20/4 
(UGS).

Kommentar: Arten är en sällsynt häckare och 
Forsakar är den enda lokal där den år med 
goda vattenflöden påbörjar häckning. De se-
naste 10 åren har ungar dock endast setts 2014 
och 2015.

Järnsparv

Vinterfynd:	1 ex Åhus 2/1 (BSV), 1 ex Olse-
röd 11/1 (THL), 1 ex Olseröd/Hallavången 
14/1 (UGS), 1 ex Maglehem/Bränneriet 19/1 
(UGS), 1 ex Hammarlunds lövskog/Lilla di-
ket 2/4 (JLR), 1 ex Åhus kärr 5/2 (UGS), 1 ex 
Österlövshus 14/2 (HC) och 1 ex Olseröd 19/2 
(THL).

Decemberfynd: 1 ex Olseröd 1/12 (THL), 1 ex 
Olseröd/Larssons äng 5/12 (THL), 1 ex Norra 
Björket 10/12 (EAN), 1 ex Olseröd/julgrans-
odling 22/12 (THL) och 1 ex Bromölla/Strand-
vägen 26/12 (MNY).

Sädesärla, Gropahålet, 1/2 2019.
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Svart rödstjärt, Äspet, 10/12 2019.
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Sädesärla

Vinterfynd:	1 ex Gropahålet 18/1-16/2 (EVA, 
MNY, LNI m fl), 1 ex Håslövs ängar 25/2 
(LSE) samt 1 ex Terraviken 28/12 (MNY).

Stora	ansamlingar: Under höstflytten notera-
des en hög sträcksiffra då 1 050 ex str S Jule-
boda 8/9 (GRFL).

Gulärla

Vårsträck:	De största ansamlingarna som sågs 
var 50 ex Håslövs ängar 22/4 (EVA) och 50 ex 
Pulken 24/4 (Staffan Rodebrand).

Höststräck: Största antalet under sydsträcket 
blev 40 ex Hamrarna 20/8 (UGS, THL).

Kommentar: Alltså inga stora antal varken un-
der vår- eller höststräck.

Thunbergi:	Observationer av den nordliga ra-
sen Thunbergi gjordes med 1 ex Pulken 29/4-
1/5 (CCT), 5 ex Hercules området 13/5 (THL, 
UGS) och 2 ex Äspet 18/5 (LSE).

Forsärla

Vinterfynd:	1 ex Tosteberga bodar 5/1 (CMA, 
SEN m fl), 1 ex Bönviken 6/1 och 20/1 (OSV), 
1 ex Östafors 11/1 (UTO), 1 ex Söndre å 
15/1 (Johan Falk), 1 ex Tollarp/Vramsån 20/1 
(CMA), 1 ex Trollemölla 16/2 (FRY) och 1 ex 
Tollarp 25/2 (CMA).

Häckningar: 1 ex med föda åt ungar Blåher-
remölla 10/5 (Mikael Svensson, UGS), 1 par 
med flygg unge Kumlan/väster 13/5 (THL), 3 
ex nyligen flygga ungar Forsakar 19/5 (Lotta 
Berg) och 1 hona med föda åt ungar 30/6 For-
sakar (HWI).

Från ytterligare ett tiotal lokaler har observa-
tioner av fåglar på potentiella häckningsplat-
ser gjorts. Det verkliga antalet häckande par är 
dock betydligt högre.

Decemberfynd: 1 ex Degeberga 2/12 (THL), 1 
ex Årupsbron/Skräbeån 10/12 (LNI) och 1 ex 
Kristianstad/Egna hem 20/12 (EAN).

Fältpiplärka

Årets första var 1 ex S delen av Horna grushåla 
8/5 (NWA).

Häckningstid: Baserat på spontanrapportering 
redovisas fynden här från N mot S med högsta 
häckningskriterie angivet. Ett ex i häcknings-
miljö Terraviken 12/8 (Jan Sjöstedt). En ad 
m avledningsbeteende 12/6 Horna grushåla 
(Freddy Persson, David Anderssson).  En sj 
Furehov 5/7 (HC). Ett ex med föda åt ungar 
Sånnarna 23/6 (GRFL, Nick Gräntz). En ad m 
föda åt ungar + 1 sj Ripa motocrossbana 22/6 
(HC).  Ett ex m föda åt ungar S Gropahålet 
17/6 (NWA). Ett förbiflygande ex 1 km N om 
Nyagrop 20/5 (THL). Ett ex i häckningstid 
Kumlan Ö (Maglehem) 22/6 (Jan Wernerman) 
och 29/6 (Marie-Louise Barany).

Sammantaget är ett halvdussin revir/häckning-
ar helt jämförbart med resultatet 2018. Värdet 
av exakta lokalangivelser påtalas åter (notera 
att paren kan häcka med bara några 100 m 
lucka)!

Årets sista observation var 1 ex Horna grus-
håla 5/9 (Eva Edmert, Hans Norelius).

Ängspiplärka

Vinterfynd:	 Under årets två första månader 
gjordes fynd på 8 olika lokaler längs kusten 
och vid 7 inlandslokaler. Det högsta antalet 
som sågs var 47 ex Äspet 8/2 (MNY), vilket är 
det högsta antal som setts i vårt område någon-
sin under jan-feb.

Stora	flockar: Under vårsträcket sågs 250 ex 
Pulken 21/4 (CCT). Under höststräcket sågs 
300 ex Håslövs ängar 20/9 (HC) och 200 str S 
Terraviken 1/10 (MNY, HC).

Decemberfynd: 14 ex Vanneberga plurra 1/12 
(GRFL, PÖD), 3 ex Horna sandar/mellersta 
14/12 (Karin Hernborg, Örjan Fritz), 3 ex De-
geberga 19/12 (THL), 1 ex Yngsjö kapell 27-
28/12 (August Thomasson, Marie-Louise Bá-
rány) och 3 ex Horna 30/12 (Karin Hernborg, 
Örjan Fritz).
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Trädpiplärka

Höststräck:	De enda större sträcksiffror som 
noterats är 380 ex str S Terraviken 21/8 (MNY, 
HC) och 480 ex str S Sandafuret 6/9 (MNY, 
HC, GRFL).

Rödstrupig piplärka

Vårfynd:	1 ex Håslövs ängar 5/5 (EAN, SEN, 
GRFL m fl).

Höstfynd: 1 ex Månsagården 19/9 (Bertil An-
dersson, Christer Wendeler), 1 ex Håslövs 
ängar 19/9 (MNY), 1 ex Håslövs ängar 22/9 
(Ludwig Gustavsson), 1 ex Edenryd 22/9 
(OSV) och 1 ex Terraviken 3/10 (Jens Matts-
son, CMA).

Kommentar: Vårfynden de senaste 10 åren har 
varit 1 ex 2009, 2 ex 2010, 1 ex 2013 och 1 
ex 2014. De flesta fynden gjordes som vanligt 
under höstflytten, men årets 5 ex är lite färre än 
vad som observerats under de 10 senaste åren 
då antalen legat mellan 7-22 ex.

Skärpiplärka

Vinterfynd: 1 ex Terraviken 18/2 (RSG) och 1 
ex Äspet 27/2 (RSG).

Vårfynd: Under mars månad sågs 1-4 ex födo-
söka i Äspet, 4 ex 12/3 (THL,UGS m fl), 2 ex 
Tosteberga bodar 11/3 (MNY) och 1 ex Van-
nebergaholmen 19/3 (LSE).

Höstfynd: 1 ex Friseboda 18/9 (NWA, Kristin 
Lindahl), 1 ex Käringören 20/9 (GRFL), 3 ex 
Äspet 20/9 (GRFL), 1 ex Härlövsborgstornet 
25/9 (Inger Svensson, EVA) och 1 ex Oxahol-
men 30/9 (MNY), mellan 1-11/10 sågs 1-4 ex 
i Äspet varje dag av flertal skådare 1 ex Ju-
leboda 5/10 (GRFL, HWI), 4 ex Östra ham-
maren 6-7/10 (RSG, HC), 2 ex Terraholmen 
6/10 (MNY, GRFL), 2 ex Oxaholmen 13/10 
(MNY), 1-2 ex Äspet 15/10 (RSG, MNY), 1 
ex Västra hammaren 16/10 (MNY, HC), 1 ex 
Äspet 18/10 (HC), 1 ex Äspet 25/10 (JLR), 2 
ex Östra hammaren 29/10 (UGS, THL), 2 ex 
Äspet 29/10 (Ulf Johansson) och 1 ex Äspet 

8/11 (HC).

Vinterfynd: 1 ex Oxaholmen 17/12 (MNY) och 
1 ex Äspet 19/12 (HWQ).

Kommentar: Alla fynd gjordes som vanligt vid 
våra kustlokaler utom ett inlandsfynd som sågs 
vid Härlövsborgstornet.

Vattenpiplärka

1 ex Äspet 24-25/10 (CNN, GRFL, JLR m fl).

Kommentar: Liksom de senaste 5 åren blev det 
ett kort men trevligt besök av vattenpiplärka.

Bofink

Stora	 ansamlingar	 (>300): Här redovisas 
rena bofinksflockar och stora antal sträckande 
bofink. När det gäller blandflockar, se under 
bergfink. Enda noterade större ansamlingen 
för året var 500 ex sträckande Tosteberga 29/3 
(CRM, GRFL).

Bergfink

Stora	 ansamlingar	 (>	 10	 000):	 Inlednings-
vis ska påpekas, att när det gäller bergfinken 
så är det vissa år ungefär som med bofinken 
att flockar på fler hundra är ovanliga och upp-

Vattenpiplärka, Äspet, 25/10 2019.
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terades plötsligt rastande och sydsträckande 
flockar om 100-tals tallbitar i mellersta Sve-
rige och över 1 000 sträckande i Dalsland och 
Värmland. Dagarna därpå kom rapporter allt 
närmare vårt område och den 28 oktober nådde 
tallbitarna oss.

Första observationerna blev 4 ex Kjugekull 
28/10 (Ulf Sjölin, MJO). Sedan följde 1-26 ex 
Lille backe, Fjälkinge 28/10 - 1/11 (RSG, JLR, 
MNY mfl), 1 ex Bäckaskogs grustag 28/10 
(RSG), 10 ex Österslövshus 28/10 (HC), 6 
ex Skärsnäs 4/11 (Karl-Åke Johansson), 2 ex 
Kaffatorp 10/11 (UTO), 1 ex Fjälkinge backe 
30/11 - 1/12 (GRFL, HC, Marianne Röjestål), 
7 ex Bromölla 1/12 (LNI), 4 ex Östersjövägen, 
Nymölla 2/12 (OSV, MNY, LNI), 7 ex Nymöl-
la 3/12 (MNY), 2 ex Krogshult 9/12 (Staffan 
Rodebrand) och slutligen 1 ex Mjönäs 10/12 
(MNY).

Kommentar: Det är mycket ovanligt att tallbit 
når ner till sydligaste Sverige, och framför allt 
att de gör så i så stora antal som 2019. I Kristi-
anstads kommun finns noteringar i Artportalen 
endast från 1977, 1980, 1982, 2000 och 2004. 
Enbart år 2000 rörde det sig om flera ex, som 

märksammas. Andra år, som december 2019, 
då det blir invasion och då höjs ribban för att 
komma med i årskommentarerna. I de riktigt 
stora bergfinksflockarna finns ofta även ett 
hyggligt inslag av bofink, men att särskilja 
dem är ogörligt. De ingår därför här i den totala 
uppskattningen.

I slutet av september och framåt noterades någ-
ra flockar på 1 000 - 6 000 ex på olika platser. 
Från mitten av december blev det helt andra 
antal som noterades. 50 000 ex Ilnestorpsgår-
den, Tollarp 13/12 (EVA), 50 000 ex Håkanryd 
19/12 (NWA), 100 000 ex Spröjtamarken, Ma-
glehem 19/12 (UGS), 1 000 000 ex Trollemöl-
lavägen, Degeberga 20/12 (FRY), 1 000 000 ex 
Ivetofta 29/12 (LNI), 1 000 000 ex Lillehems-
vägen, Maglehem 22/12 (Martin Stoltze), 500 
000 ex Näsuma Hall 27/12 (LNI) och slutligen 
900 000 ex Tollarp-Vramsån 28/12 (Jenny Eli-
asson). 

Tallbit

Till och med 22/10 noterades tallbit i stort sett 
enbart i Norrland, och i antal som inte var upp-
seendeväckande. Men 23/10 förstod alla att 
något exceptionellt var på gång. Då rappor-

Tallbit, Lilles backe, 29/10 2019.
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mest ett 20-tal, och under en lite längre tid. 
Bromölla kommun hade en flock som uppehöll 
sig i Nymölla-Edenrydtrakten under december 
2000 och januari ut 2001, med som flest 20-ta-
let ex även här. Inga fynd är registrerade före 
eller efter det i Bromölla kommun, förrän nu.

Domherre

Inga sommarfynd eller större ansamlingar har 
noterats för år 2019.

Stenknäck

Stora	ansamlingar	(>50): Större ansamlingar 
är noterad vid två tillfällen. 50 ex Olseröd 
24/12 (THL) och 150 ex Hörrödsvägen, Gad-
daröd 28/12 (LSU).

Rosenfink

Rapporteringen för rosenfink ökar åter, ca 100 
rapporter från 20-talet lokaler blev årets facit. 

Liksom tidigare år utkristalliserar sig ett antal 
områden med permanenta revir, medan andra 
observationer endast är ströobservationer av 
möjligen sträckande fåglar.

I Kristianstads kommun är det starkaste kärn-
området Egesideområdet, med revir öster om 
Pulken och nedströms Tolebäcken. Vid Pul-
kenområdet har 1-4 ex noterats under perioden 
15/5-26/7 (RSG, THL m fl) och vid Tolebäck-
en 1-2 ex 18/5-18/6 (ARLA, HWI m fl).

Övriga observationer i potentiella häcknings-
biotoper gjordes vid Viby äng - Herculesdam-
marna där 1 ex noterats 31/5 (Kåre Ström), 3/6 
(Peter Öhtström) och 6/6 (Bosse Haglund), 
samt området väster om naturum Vattenriket 
med observationer 31/5 (Kalle Källebring, Eva 
Johansson), 8/6 (Erik Tornberger mfl) samt 
13/6 (RSG m fl). Vid Tosteberga ängar har 1 
ex noterats 25/5, 6/6 och 8/6 (HC, Björn Al-
binsson m fl). Området hänger ihop med kärn-
området i Bromölla kommun.

I Bromölla kommun finns sedan flera år ett 
kärnområde i en triangel Skräbeåns mynning 

- Krogstorp/Edenryd - Bellas Place, Bromöl-
la - Skräbeåns mynning. Här har 1-3 ex hörts 
och setts regelbundet inom nämnda 3 områden 
under perioden 15/5-9/7 (OSV, MNY, Betri-
ce Krupke), vilket skulle kunna tyda på lika 
många revir/häckningar. Utöver det finns en 
obs vid Ivetofta 1/6 (MNY).

Enstaka obsar gjordes på följande lokaler: 1 ex 
Äspet 19/5 (HC), 1 ex Ilnestorp, Tollarp 19/5 
(EVA), 1 ex södra Rinkaby ängar 22/5 (HC, 
Jens Morin), 1 ex Ängagårdsdammen, Egeside 
22/5 (THL), 1 ex Karpalund 22/5 (Ulf Johans-
son), 1 ex Rigeleje, Juleboda 5/6 (UGS), 1 ex 
Äspet 7/6 (MJO) samt 1 ex Sjögård, Egeside 
9/6 (Jenny Eliasson).

Vinterhämpling

Fynd	april	-	september:	Enda fyndet var 25 ex 
Äspet 27/9 (SSV), ett av de tidigaste höstfyn-
den någonsin i vårt område.

Stora	ansamlingar	 (>50): 50 ex Balsby 14/1 
(MJO), 55 ex Oxaholmen 29/1 (MNY), 50 ex 
Skräbeåns mynning 1/2 (NWA), 50-150 ex 
Äspet hela perioden 26/10-27/12 (Örjan Fritz, 
HC, Tove Thomasson m fl), 50 ex Söderäng 
12/11 (THL) och 50 ex Vanneberga plurra, 
Vannebergaholmsfuret 1/12 (GRFL, PÖD).

Hämpling

Vinterfynd	 jan-feb:	 1 ex Vannebergaholmen 
4/1 (MNY), 8 ex Karsholm 8/1 (JLR), 13 ex 
Karsholm 18/1 (HC) och 20 ex Yngsjö kapell 
3/2 (Lars Thornberg, Per Lif, Musse Björk-
lund).

Decemberfynd: 1 ex Yngsjö kapell 1/12 (Ingo 
och Barbara Leibiger) och 2 ex Bjäret, Kars-
holm 31/12 (HC).

Stora	ansamlingar	 (>50): 70 ex Adinals våt-
mark 13/8 (HWI), 80 ex Vanneberga 18/8 
(MNY), 90 ex Hamrarna 20/8 (UGS, THL), 
60 ex Kungsgården 17/9 (MNY) och 200 ex 
Balsby 13/10 (CNN).

Gråsiska 
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Sommarfynd/möjliga	 häckningar: Gråsiskan 
har som bekant numera 3 raser och alla kan 
ses i vårt område. I Skåne är det rasen caba-
ret, (brunsiska) som häckar. De rapporter som 
indikerar häckning är få, men de kommer från 
samma områden som tidigare år, vilket får an-
ses vara kärnområdet. Det är utefter Helge å 
på sträckan från nedre delen av Araslövssjön 
(Karpalundsdammarna och Näsby Gård) ner 
till Egesideområdet, samtliga obsar i områden 
med mycket alsumpskog. Enstaka obsar finns 
också från strandtallskogen.

Stora	ansamlingar	(>100): Stora ansamlingar, 
som domineras helt av rasen flammea, men en-
staka brun- och snösiskor kan ingå, var: 150 ex 
Yngsjö kapell 15/1 och 29/1 (LGN, Nils Kjel-
lén), 110 ex Östra Ljungby 3/2 (MNY), 120 ex 
Yngsjö kapell 10/2 (Lotta Berg, Erik Tornber-
ger mfl), 100 ex Hovby ängar 15/2 (GRFL), 
100 ex Horna SV 20/2 (LSE), 120 ex Sånnarna 
22/2 (LSE), 200 ex Lyngsjön 9/3 (CMA) och 
slutligen enda höstobsen med stora antal, 150 
ex Fjällmossens fågeltorn 11/11 (UTO).

Snösiska,	 rasen	 exilipes: Ingen notering för 
2019. Är skådarna ointresserade att leta efter 
och notera rasen sedan den blivit en ras av grå-
siska eller saknades den i vårt område?

Större korsnäbb 

Allmänt	 uppträdande: Från årets första två 
månader finns endast 3 noteringar, alla från 
kusten Friseboda - Juleboda. Under sommaren 
förekom enstaka spridda observationer. Från 
och med september och året ut har drygt 20-ta-
let observationer gjorts, oftast av enstaka indi-
vider. Största antalet var 24 ex rastande 30/10 
Fjälkinge (RSG). Uppträdandet är i nivå med 
fjolårets.

Mindre korsnäbb 

Allmänt	uppträdande: Mindre korsnäbb är no-
terad under samtliga årets månader i ett något 
ökande antal mot årets slut. 6 observationer 
med sammanlagt drygt 20 ex januari - februari, 

7 observationer med tillsammans drygt 25 ex 
mars - maj, 17 observationer med tillsammans 
dryga 30-talet individer juni - augusti, samt 39 
observationer med minst 300 individer sam-
manlagt resten av året. Största flockarna var 
på 40 ex Ekestad 20/11 (HC) och 40 ex Stora 
Sandvik 28/11 (Nils Kjellén).

Bändelkorsnäbb 

Årets enda obs blev 1 ex str SV Ågatan 18, 
Bromölla 20/7 (Jonas Engzell). 

Steglits 

Vinterfynd	jan-feb: Under januari och februari 
noterades steglits, oftast enstaka individer, 
från många lokaler väl spridda i vårt område. 
I särklass största flockarna var 50 ex Köpinge 
ängar 5/1 (ARLA, Mona Wall) och 75 ex Sån-
narna 3/2 (JLR).

Stora	 ansamlingar	 (>100): 180 ex Isternäset 
16/9 (MJO), 110 ex Fårabäck 21/9 (SSV), 
100 ex Karsholms gods 1/10 (CNN), 150 ex 
Karsholms gods 3/10 (Jens Mattsson, CMA), 
och möjligen samma flock utökad till 200 ex 
öster om Bjären, Karsholm 3/10 (HC), 100 ex 
Sandafuret 20/10 (LSE) samt 142 ex Pulken 
30/10 (CCT).

Decemberfynd: 21 observationer från 19 olika 
lokaler, varav hälften av fallen med 2-siffriga 
antal. I särklass störst flock var 80 ex Oxahol-
men 17/12 (MNY) och näst största 35 ex Axel-
torpsviken 29/12 (UTO).

Gulhämpling 

Sjungande fåglar och möjliga häckningar: Lik-
som under senare år så är de observationer som 
indikerar häckande fåglar från området utefter 
kusten mellan Gropahålet och Juleboda. Från 
följande lokaler är minst 2 sjungande fåglar 
rapporterade under merparten av häckningssä-
songen: Nyehusen/Gropahålet, Yngsjö havs-
bad, Furuboda kursgård, Rigeleje, Juleboda. 
Antalet är i paritet med föregående år, dvs 
häckbeståndet verkar vara stabilt.



56	 Spoven

Övriga	 fynd: Övriga observationer är enbart 
ströobservationer: 1 ex Forsakar 1/6 (Frank 
Abrahamsson), 1 ex Pulken 2/6 (Kåre Ström), 
1 ex Tångavägen, Åhus 19/6 (Johan Anders-
son) och 1 ex Yngsjö samhälle 11/7 (CCT). 
Ströobservationerna är klart färre än föregå-
ende år.

Grönsiska 

Stora	 ansamlingar	 (vår	 >200,	 höst	 >500): 
Grönsiskan kan ibland uppträda invasionsar-
tat, vilket blev fallet under hösten 2019. Det 
gör att det under ett år, och mellan år, blir stora 
skillnader i vad som är att betrakta som stora 
ansamlingar. Under våren noterades >100 ex 
vid 9 tillfällen varav 200 eller fler vid 2 av 
dessa. 250 ex Ekenabben 9/1 (CMA, Ingela 
Larsson Revemyr) och 200 ex Ängagårdsvä-
gen 11/1 (GRFL).

Under hösten noterades grönsiska med fler än 
100 ex vid 20 tillfällen från slutet av septem-
ber och året ut, varav fler än 500 ex vid 4 till-

fällen. 800 ex str S Sandafuret 29/9 (MNY), 
1 600 ex str S Juleboda 20/10 (GRFL, SEN), 
2 000 ex str S Fjälkinge 28/10 (RSG) samt 1 
000 ex Strädet, Edenryd 1/12 (OSV, Beatrice 
Krupke).

Gulsparv 

Stora	 ansamlingar	 (>100): 300 ex Bjäret, 
Karsholm 8/2 (HC). Näst största ansamlingen 
var 80 ex och i övrigt ingen ansamling över 
50 ex.

Sävsparv 

Stora	 ansamlingar	 (>30): En stor ansamling 
perioden 23-30/3 på Håslövs ängar med topp-
notering >100 ex 27/3 (JLR, SEN, CMA m 
fl). Största ansamlingarna under hösten var: 
50 ex str S Terraviken 1/10 (MNY, HC), 30 
ex Äspet 1-2/10 (MNY, HC), 30 ex Karsholm 
6/10 (HC), 40 ex Äspet 8/10 (MNY) samt 30 
ex Äspet 30/10 (Jan Wernerman).

Lappsparv 

Lappsparv sågs på 2 lokaler under året, vilket 
är ett normalt uppträdande. 3 ex Håslövs ängar 
21-22/9 (JLR, GRFL, CMA m fl), 1 ex Håslöv 
ängar 2/10 (JLR, MJO), 1 ex Håslövs ängar 
8/10 (Marie-Louise Bárány) samt 1 ex Äspet 
29/10 (JLR, THL, UGS m fl).

Snösparv 

Vinter-	vårfynd: 13 observationer från 9 loka-
ler, i samtliga fall enstaka individer utom 25 ex 
Bockaholmen 30/1 (MNY) och 15 ex Yngsjö 
kapell 10/3 (SEN). Detta är i nivå med före-
gående år.

Höstuppträdande: Första exemplaret dök upp 
i Friseboda 22/10 (JLR). Av övriga 28 höstob-
servationer är alla utom 6 från Äspet där hög-
sta antalet var 15 ex 30/10 (BSV, Jonas Nils-
son) och 14 ex 12/11 (JLR). Största flocken var 
23 ex Tosteberga ängar 14/11 (HC).

Decemberfynd: Av 5 observationer avser 3 
Äspet, med som mest 9 ex 10/12 (HC m fl).

Lappsparv, Håslövs ängar, 21/9 2019.
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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
UTO Ulrika Tollgren
ÖFR Örjan Fritz

Fågelobsar i Bromölla och  
Kristianstad finns nu på BAND! 

https://band.us/@spoven
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Fenologi 2019
Under våren gjordes ovanligt många tidi-
ga fenologifynd och 4 nya fenologirekord 
noterades.

Bivråk 4/5 (rekord med 3 dagar), fjäll-
vråk 24/5 (näst senaste vårfyndet), fisk-
gjuse 20/3 (näst tidigaste fyndet), skär-
fläcka 28/2 (rekord med 7 dagar – första 
februarifyndet), fisktärna 30/3 (tangerat 
rekord), svarttärna 25/4 (näst tidigaste 
fyndet), ladusvala 30/3 (rekord med 1 
dag), sävsångare 21/4 (tredje tidigaste 
fyndet), rörsångare (näst tidigaste fyn-
det), gräshoppsångare 27/4 (rekord med 
1 dag), grå flugsnappare 30/4 (tredje ti-
digaste fyndet) och rödstjärt 8/4 (tredje 
tidigaste fyndet).

Hösten blev återigen ganska lugn på fe-
nologirekordsfronten. Följande anmärk-  
ningsvärda fynd gjordes:

Drillsnäppa 1/11 (näst senaste höstfyn-
det), fisktärna 15/11 nytt fenologirekord 
med 15 dagar (första novemberfyndet) 
och vinterhämpling 27/9 (näst tidigaste 
höstfyndet)

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 2010-19.

Vår 2019 Datum Lokal  Observatör Median
Årta 26.3 Pulken Nils Waldemarsson m fl 21.3
Vaktel 12.5 Trolle-Ljungby Niklas Jeppsson 6.5
Fiskgjuse 20.3 Håslövs ängar Bertil Andersson, Christer Wendeler 22.3
Bivråk 4.5 Karpalundsdammarna Hannes Göransson, David Göransson 5.5
Brun kärrhök 17.3 Åsumtornet Marie-Louise Bárány 10.3
Ängshök 29.4 Pulken, Fjälkinge C-C Tofte, Roine Strandberg 28.4
Småfläckig sumphöna 10.5 Håslövs ängar Staffan Rodebrand 19.4
Skärfläcka 28.2 Äspet Krister Hjalte, Krister Wadén 8.3
Större strandpipare 18.2 Terraviken, Landön Roine Strandberg 17.2
Mindre strandpipare 1.4 Öllsjö, Playa Fenix Leif Segelström 27.3
Småspov 25.4 Äspet Björn-Åke Andersson 2.4
Rödspov 16.3 Håslövs ängar Hans Cronert 21.3
Roskarl 9.5 Äspet Thomas Lindblad V
Brushane 23.3 Håslövs ängar Hans Cronert 19.3
Myrsnäppa 19.5 Äspet Hans Cronert 13.5
Mosnäppa 11.5 Äspet Sara Birkedal, Sven Birkedal 28.4
Småsnäppa 12.5 Äspet Isabelle Sandin, Christoffer Renvaktar 3.5
Dubbelbeckasin 3.5 Håslövs ängar Hans Cronert 1.5
Smaln. simsnäppa 11.6 Äspet Lasse Sunnerstig, Linda Nicklasson 26.5
Drillsnäppa 17.4 Raslången, Skånesidan Inger Svensson 11.4
Grönbena 20.4 Äspet Magnus Ny 16.4
Svartsnäppa 17.4 Viby äng Ulf Gärdenfors 28.3

Greger Flyckt
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Gluttsnäppa 4.4 Lunkeskog Dag Ekholm, Gunnar Svensson 3.4
Skräntärna 20.4 Vä Bertil Brånin 1.4
Kentsk tärna 21.3 Äspet Bertil Andersson m fl 13.3
Småtärna 18.4 Äspet Hans Cronert 11.4
Fisktärna 30.3 Hercules dammar Sven Svensson 3.4
Silvertärna 18.4 Äspet Håkan Wittzell 6.4
Svarttärna 26.4 Hercules dammar Bengt Nordin 22.4
Kustlabb 14.5 Äspet Björn Ander, Magnus Rosell 2.4
Gök 30.4 Sånnarna Fredrik Rydhagen 25.4
Nattskärra 16.5 Gualöv Magnus Ny 9.5
Tornseglare 4.5 Olseröd ‘Thomas Lindblad 30.4
Göktyta 20.4 Sånnarna Sven Englund, Sara Birkedal m fl 14.4
Aftonfalk 13.5 Hercules dammar Barbro Lindh m fl 7.5
Lärkfalk 21.4 Fjälkinge Roine Strandberg 17.4
Törnskata 15.5 Sånnarna Roine Strandberg 30.4
Sommargylling 12.5 Vittskövle mosse Greger Flyckt, Sara & Sven Birkedal 7.5
Sidensvans 1.4 Friseboda Marianne Röjestål 3.5
Pungmes 4.4 Herculesdammarna Magnus Ny 3.4
Backsvala 19.4 Äspet Greger Flyckt 4.4
Ladusvala 30.3 Pulken Carl-Christian Tofte 1.4
Hussvala 19.4 Herculesdammarna,          Greger Flyckt, Chr. Martinsen 9.4
Lövsångare 17.4 Herculesdammarna Mats Johannesson 7.4
Grönsångare 21.4 Näsby Gård Emil Andersson Fristedt m fl 18.4
Sävsångare 21.4 Aludden Emil Andersson Fristedt m fl 18.4
Rörsångare 25.4 Balsby Hans Cronert, Christer Neidemann 23.4
Kärrsångare 10.5 Isternäset David Kihlberg, Robert Rydbeck 8.5
Härmsångare 12.5 Vittskövle mosse Sven o Sara Birkedal, Greger Flyckt 6.5
Gräshoppsångare 27.4 Naturum Evert Valfridsson 26.4
Flodsångare 27.5 Tolebäcken  Thomas Lindblad 15.5
Trädgårdssångare 6.5 Karpalundsdammarna       Johannesson, Öhrström, Gärdenfors 3.5
Ärtsångare 17.4 Vannebergaholmen Greger Flyckt 16.4
Törnsångare 27.4 Edenryd och Täckaretorp Beatrice Krupke, Charlotte Wigermo 23.4
Ringtrast* 9.4 Sånnarna Jan Linder m fl 3.4
Grå flugsnappare 30.4 Fjälkinge Backe Thomas Lindblad 30.4
Näktergal 8.5 Härlövs ängar Evert Valfridsson m fl 28.4
Svartvit flugsnappare 18.4 Herculesdammarna Jörgen Nilsson 16.4
Rödstjärt 8.4 Rigeleje Ulf Gärdenfors 8.4
Buskskvätta* 22.4 Pulken, Bökestad Greger flyckt m fl, Tommy Petersen 17.4
Stenskvätta 30.3 Ripa Sandar Sven Svensson 25.3
Gulärla 17.4 Håslövs ängar Christopher Martinsen, H Cronert 14.4
Fältpiplärka 8.5 Horna grushåla Nils Waldemarsson 27.4
Trädpiplärka 16.4 Fjälkinge Backe Lars Göte Nilsson 8.4
Rosenfink 15.5 Pulken Roine Strandberg 11.5
Vinterhämpling 19.3 Horna grushåla Karin Hernborg, Örjan Fritz 5.5
Snösparv 14.3 Östra Hammaren Hans Cronert 3.4

Höst 2018 Datum Lokal Observatör median
Årta 15.8 Friseboda Carl-Christian Tofte 11.10
Vaktel 22.7 Karlsgård Daniel Lavesson 5.9
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Fiskgjuse 19.9  Håslövs ängar Magnus Ny 5.11
Bivråk 22.9 Fjälkinge Roine Strandberg 10.10
Brun kärrhök 9.10 Björkhäll Hans Cronert 6.11
Ängshök 1.9 Stenslid Hans Cronert 15.9
Skärfläcka 17.8 Äspet Greger Flyckt 19.11
Större strandpipare 28.10 Äspet Thomas Lindblad 9.11
Mindre strandpipare 8.9 Äspet Greger Flyckt m fl 22.9
Småspov 2.9 Terraviken, Landön Magnus Ny 30.9
Rödspov (inkl. islandica) 17.7 Håslövs ängar Hans Cronert 11.11
Roskarl 10.9 Äspet Magnus Ny 
Brushane 17.10 Pulken Carl Christian Tofte 16.11
Myrsnäppa 8.9 Äspet Greger Flyckt 11.9
Spovsnäppa 22.9 Äspet Benny Lorentzon 9.10
Mosnäppa 28.8 Äspet Magnus Ny 14.9
Skärsnäppa 7.10 Äspet Jan Linder 1.10
Småsnäppa 11.10 Äspet Greger Flyckt 26.10
Drillsnäppa 1.11 Äspet Håkan Wittzell 25.10
Grönbena 12.9 Söndre Krok Magnus Ny 9.10
Svartsnäppa 19.9 Käringören Hans Cronert 14.11
Gluttsnäppa 31.10 Bönviken Ola Svensson 19.11
Skräntärna 5.9 Oxaholmen Eva Edmert, Hans Norelius 22.9
Kentsk tärna 22.10 Äspet Jan Linder 10.11
Småtärna 1.9 Juleboda Greger Flyckt m fl 17.9
Fisktärna 15.11 Juleboda Jan L, Thomas L, Ulf Gärdenfors 26.10
Silvertärna 23.9 Rigeleje Roine Strandberg 2.11
Svarttärna 18.9 Balsby Christer Neideman 30.9
Kustlabb 26.9 Friseboda Lars Göte Nilsson, Jan Linder 28.10
Gök 16.9 Äspet Thomas Lindblad, Magnus Ny 1.10
Nattskärra 19.8 SV Bäckaskogs station Bengt Nilsson 1.10
Tornseglare 20.9 Sommarlust, Kristianstad Emil Andersson Fristedt 6.10
Göktyta 4.9 Bromölla Magnus Ny 29.9
Lärkfalk 1.10 Terraviken Magnus Ny, Hans Cronert 9.10
Törnskata 29.9 Vannebergaholmen Hans Cronert 21.10
Sommargylling 3.8 Norra Åsum Carina Mattsson 22.8
Sidensvans 28.10 Kristianstad Emil Andersson Fristedt 10.10
Pungmes 21.9 Herculesdammarna Jan Linder 21.10
Backsvala 22.9 Gamla v 107 Fjälkinge Roine Strandberg 17.10
Ladusvala 3.11 Tolebäcken Jan Linder 15.11
Hussvala 17.9 Äspet Bengt Andersson 31.10
Lövsångare 20.9 Håslövs ängar Hans Cronert 29.10
Grönsångare 7.8 Äspet Greger Flyckt 15.9
Sävsångare 26.8 Karpalundsdammarna Hans Cronert 3.10
Rörsångare 14.9 Håslövs ängar Greger Flyckt 18.10
Kärrsångare 20.7 Pulken och Isternäset Ragnar Hall, Jenny Eliasson 27.9
Härmsångare 21.8 Äspet Björn Klevemark 9.9
Gräshoppsångare 30.7 Härlövs ängar Elisabeth Sturesson 26.9
Flodsångare 22.6 Tolebäcken  Greger Flyckt 9.8
Trädgårdssångare 16.9 Olseröd Thomas Lindblad 9.10
Ärtsångare 3.10 Noviadammen Carina Mattsson, Jens Mattsson 31.10
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Törnsångare 12.9 Maglehem Ulf Gärdenfors 4.10
Flodsångare 22.6 Tolebäcken  Greger Flyckt 9.8
Trädgårdssångare 16.9 Olseröd Thomas Lindblad 9.10
Ärtsångare 3.10 Noviadammen Carina Mattsson, Jens Mattsson 31.10
Törnsångare 12.9 Maglehem Ulf Gärdenfors 4.10
Ringtrast 16.10 Västra hammaren Magnus Ny, Hans Cronert 2.11
Grå flugsnappare 15.9 Åhus Örjan Fritz 14.10
Näktergal 13.8 Österlövshus Hans Cronert 14.9
Svartvit flugsnappare 15.9 Pallers området Örjan Fritz 6.10
Rödstjärt 3.10 Strandvägen Bromölla Magnus Ny  28.10
Buskskvätta 28.9 Håslövs ängar Jan Linder 23.10
Stenskvätta 6.10 Karsholm Hans Cronert 7.11
Gulärla 2.10 Äspet Hans Cronert 1.11
Fältpiplärka 5.9 Kolhögarna Eva Edmert, Hans Norelius 18.9
Trädpiplärka 13.10 Blåherremölla Rune Stenholm Jakobsen 26.10
Rödstrupig piplärka 3.10 Terraviken, Landön Carina och Jens Mattsson 15.10
Rosenfink 26.7 Pulken Jan Wernerman 13.9
Vinterhämpling 27.9 Äspet Sven Svensson 29.9
Lappsparv 21.9 Håslövs ängar J Linder, C Mattsson, Gr Flyckt mfl 8.9
Snösparv 22.10 Friseboda Jan Linder 5.10

De klubbmedlemmar som jobbat med rapporten har varit följande:

 Nils Waldemarsson: Gäss, måsar, tärnor, alkor och duvor.
 Göran Flyckt: Svanar, lommar, doppingar, hägrar, havssula och skarv.
 Christer Neideman: Änder och storkar.
 Hans Cronert: Skogshöns, vaktel, vattenrall – brushane, ugglor – spettar.
 Linda Niklasson: Fiskgjuse, sidensvans, lärkor– svalor, trastar, blåhake,  
  svart rödstjärt, svarthakad buskskvätta, strömstare,  
  järnsparv, ärlor och piplärkor.
 Thomas Lindblad: Kärrhökar, berguv, falkar och fältpiplärka.
 Lars Göte Nilsson: Myrsnäppa – gluttsnäppa.
 Jan Linder: Labbar, varfågel, nötkråka, kaja, stare, bofink – snösparv.
 Ulf Sjölin: Sommargylling, talltita, skäggmes, stjärtmes och flugsnappare.
 Mats Johannesson: Pungmes, sångare och brandkronad kungsfågel.
 Greger Flyckt: Bivråk – duvhök, glador – vråkar, rapportmottagare och 
  årsrapportansvarig
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Under perioden 1 maj till och med 31 au-
gusti genomförde klubben 8 exkursioner/
aktiviteter, Linnérundorna oräknade. En 
av exkursionerna gick till grannlänet Ble-
kinge, se särskilt referat. Deltagarantalet 
varierade från 7 till 45, där Fågelskådning-
ens dag toppade. Sammanlagt deltog strax 
över 150 (507) personer på de 8 (17) akti-
viteterna. Siffrorna inom parentes här och 
i det följande anger antal från årets början.
De 8 aktiviteterna var: 

Fågelskådningens dag 10/5

Med Linda till Ivö 17/5

Thomas hemmamarker 7/6

Vadare i Äspet I 12/7

Vadare i Äspet II 19/7

Vadare i Äspet III 26/7

Kråkenabben, Listerlandet 15/8

Edenrydskusten 29/8

Under perioden har det varit läge för bra 
utdelning för den som varit med på alla ex-
kursioner. Totalt sågs hela 145 (174) arter, 
vilket är klart bättre än tidigare år, trots att 
det var 1 exkursion mindre. Några av ar-
terna var sådana som man inte kan räkna 
med som självklar på en exkursion. Mest 
udda var de båda dubbelbeckasiner som 
spelade och visade sig i fullt dagsljus på 
Fågelskådningens dag. Men även ägrett-

häger, bivråk, stenfalk, svarthuvad mås, 
roskarl, svarthakad buskskvätta, skräntär-
na, göktyta och fältpiplärka gladde många 
lite extra på de olika exkursionerna. 

De 3 vadarexkursionerna till Äspet bjöd 
på sammanlagt 22 olika arter, vilket är i 
nivå med fjolåret.

Såväl vårt programutbud som flyttfågel-
sträcket i höst hoppas vi ska bjuda dig på 
nya upplevelser. Häääng med!
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Deltagarna på vadarspaningen i Äspet 19/7

Jan Linder 

Genomförda exkursioner/aktiviteter
Av: Jan Linder
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Referat: 

Kråkenabben 15 augusti 2020
Dimman låg tät när exkursionsdeltagarna 
styrde kosan ut mot Listerlandet och Krå-
kenabben. Väl på plats hade redan solen 
börjat infria löftet om ytterligare en het 
sommardag. Kanske inte precis vad ett 
gäng fågelskådare önskar.

Vid Kråkenabbens parkering mötte vår 
exkursionsledare Mats Olsson upp liksom 
morgonens första törnskata. Mats är ak-
tiv i Västblekinges ornitologiska förening 
och en känd skådarprofil från Karlshamn. 
Mats började med att berätta lite om om-
rådet och dess historia innan vi stegade ut 
längs stigen beklädd med björnbärssnår 
på bägge sidor. För den som inte besökt 
Kråkenabben på några år märktes det att 
betestrycket minskat. 

Värme kan ibland göra snåren “tomma” 
men det rörde sig överraskande mycket 
i buskar och snår. Höstens flyttrörelser 
bland tättingar kunde tydligt märkas och 
Mats kunde konstatera att skillnaden var 
markant sedan deras sista vadarexkursion 
10 dagar tidigare. Bland den anmärknings-
värt stora mängden gråsparvar hittade vi 
svarthättor, ärtsångare, törnsångare och 
några unga lövsångare. Vi såg också flera 
törnskator i lite olika ålder och kön och 
flera av dessa var kanske infödda Lister-
länningar? Lite längre ut rörde sig en flock 
på ett 50-tal steglitser men även en stor 
mängd rastande ärlor, i huvudsak gulärlor.

Ute på nabben sattes tubkikarna upp och 
vi både såg och hörde gluttsnäppa och 
ljungpipare direkt. En gäng rastande tofs-
vipor stod på stenarna en bit ut i vattnet 
liksom drillsnäppor, grönbenor och en ung 
rödbena. En storspov passerade innan vi 
satte oss längst ute på udden för att fika 
samtidigt som vi beundrade stararna. En 
ensam stare förbryllade några av oss där 
den stod länge alldeles ensam och stilla 
på en sten. Senare kunde vi se att den 
fick sällskap av den starflock som tidigare 
stått för underhållningen. Plötsligt hördes 
“21”, svartsnäppa. Svartsnäppan både hör-
des och sågs väl när vi började gå tillbaka 
norrut längs med västra sidan av nabben 
och nu dök även ett gäng kärrsnäppor till-
sammans med en spovsnäppa som fortfa-
rande hade kvar merparten av sin vackra 
roströda häckningsdräkt. Även en ung 
större strandpipare anslöt pedagogiskt och 
bra till detta sällskap.

Klockan blev 11 och det blev inte så myck-
et skådat på tillbakavägen. Kunde konsta-
tera att min ryggsäck också hade blivit helt 
genomvåt av svett. Exkursionens 9 delta-
gare tackade Mats för en givande och in-
tressant guidning och den sammanställda 
artlistan gav efter en kontrollräkning 47 
arter. Några av oss hade inte riktigt fått 
nog av värmen utan passade på att fylla 
den tömda matlådan med solsken i form 
av nyplockade björnbär!

Av Ulrika Tollgren

Ulrika Tollgren
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I våras ringde Kenneth Bengtsson mig och 
berättade en sorglig historia. En person 
som kände till Fågelskydd Spillepeng  
hade tagit med en trafikskadad lappuggla 
till Kenneth för vård. Tyvärr med vingbrott 
och omöjlig att rehabilitera. Avlivning 
blev följden. Detta var så vitt känt det 
första bekräftade fyndet av lappuggla i 
Bromölla kommun.

Nästa telefonsamtal kom någon vecka 
senare, en fredag, från Magnus Edelius 
KFV. Han hade också fått in en trafikskadad 
lappuggla. Inte den första då Magnus ett 
tidigare år förgäves vårdat en som blivit 
påkörd vid Hästveda.  Men denna uggla 
hade blivit påkörd under morgonen i 
Bromölla kommun. Den som körde på den 
agerade föredömligt och tog direkt kontakt 
med eftersöksjägaren som han var bekant 
med. För den som inte känner till det så 
finns det ett nätverk av jägare som tagit på 
sig denna uppgift. Det handlar oftast om 
eftersök av trafikskadade däggdjur.

I det här fallet var Esa Åberg, 
eftersöksjägaren, snabbt ute och lyckades 
infånga den omtumlade ugglan med 
hjälp av en stor håv. Ytterligare personer 
involverades och ugglan som nu var 
artbestämd till lappuggla fördes till 
Gläntan, KFV:s anläggning i Allarp. 

Ugglan föreföll ha fått en hjärnskakning 
och var i övrigt i gott skick och med bra 
hull. 

Några dagar tidigare hade tyvärr ytterligare 
en trafikdödad lappuggla hittats och denna 
hade Esa skickat till SVA för analys. 
Lappuggla tillhör statens vilt och ska 
därför tas omhand. Oro infann sig, finns 
här en eventuell häckning med risk för 
svältande ungar? Tillsammans med Lena 
Edelius gjorde undertecknad ett eftersök 
under lördagsförmiddagen. Utan att hitta 
några ungar. Även Hans Berggren deltog 
med drönare i eftersök dock utan resultat.

Den omhändertagna ugglan åt med god 
aptit och piggnade till under helgen. Varför 
det beslöts att den skulle släppas så fort 
som möjligt, dock efter att ha ringmärkts. 
Den som genomförde detta hedersuppdrag 
var Greger Flyckt. Ugglan var adult, minst 
4K. Under måndagskvällen körde vi ut 
ugglan så långt ifrån trafikerade vägar 
det är möjligt i Bromölla kommun. Här 
släpptes ugglan ut ur sin transportbur och 
satte sig värdigt på en gren under en stor 
gran. Här betraktade vi varandra under 
en lång stund. Detta kändes gott för oss 
alla att denna karismatiska uggla kunde 
återbördas till både livet och sin rätta 
miljö.

Lappuggla (Strix	nebulosa)  
- nytt fynd i Bromölla kommun!
Text: Nils Waldemarsson

För	två	av	lappugglorna	slutade	de	för	Bromölla	kommun	bekräftade	första	fynden	tra-
giskt.	Trafiken	är	uppenbarligen	en	svår	motståndare	för	ugglor.	För	den	tredje	indivi-
den	slutade	det	lyckligt	efter	en	rad	insatser.
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Lappuggla (Strix	nebulosa)
Lappugglan, vår näst största uggla, är hem-
mahörande i taigan i såväl gamla som nya 
världen. Hos oss är den ursprungligen känd 
som häckare i Norrlands kusttrakter, myrar 
och inägor. Den första observationen i vårt 
område, Kristianstad och Bromölla kom-
mun, är från 1917 i Fjälkinge. Den sluta-
de som det brukade göra på den tiden som 
skjuten och uppstoppad. Nästa fynd gjordes 
inte förrän nästan hundra år senare, i maj 
2013, då ett ex under några dagar observe-
rades vid Huaröd.
Under de senaste tjugo åren har en kraftig 
utvidgning av lappugglornas häcknings-
område skett. Den har börjat häcka, om 
än glest, i Mellansverige. I Sydsverige har 
fynden, först av enstaka fåglar, men nume-
ra även häckningar/häckningsförsök ökat. 
Fynd av häckningar eller nyligen utflugna 
ungar finns både från Skåne och Blekinge. 
Orsaken till att den spridit sig söderut så 
snabbt och i sådan omfattning är inte känd.
Om du har turen att hitta en lappuggla är 
vi tacksamma för information om detta. 
Då har vi möjlighet att avgöra om det kan 
offentliggöras eller inte. Fynd med häck-
ningsindikationer ska absolut inte offentlig-
göras och rapporter med häckningskriterier 
på Artportalen skyddas automatiskt.  
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Lappugglan som 2013 visade sig i Huaröd

Nils Waldemarsson
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I förra numret av Spoven rapporterade 
jag om att svarthuvad mås för första 
gången observerats i Bromölla kom-
mun (den 29 april 2020).
Den 16 maj var det dags igen. En 
vacker adult fågel födosökte på åkrar-
na vid Norra Vång i Edenryd. Denna 
gång var det en ringmärkt individ med 
lite spännande bakgrund:
Fågeln hade dagen innan noterats på 
Falkaholmen i Sölvesborgs kommun, 
där den påbörjat häckning.  Det var 
den första som noterats där med röd 
ring. Den är pullmärkt i juni 2015 
i centrala delarna av Polen. Sedan 
har fågeln ett flertal år avlästs under 
vintern-våren i Storbritannien. Även 
en gång i maj i norra Tyskland, då som 
2 k.
Tyvärr misslyckades häckningen på 
Falkaholmen i år. Fågeln påbörjade 
sin häckning relativt sent och enligt 
Patrik Olofsson är det en tydlig ten-
dens att de som börjar häcka sent ofta 
misslyckas med sin häckning. Man 
får betrakta fågeln som en relativt ung 
häckare, vilka brukar ha en sämre 

häckningsframgång. Partnern var 
omärkt, så den vet vi inget om.
 Vi får hoppas på lyckad häckning 
nästa år. Det vore trevligt om den slår 
ner sina bopålar på skånesidan.
Hursomhelst är det intressant att 
fågeln tagit sig fem kilometer för att 
införskaffa skånsk mat.

Svarthuvad mås (Ichthyaetus	melanocephalus)  
- nytt fynd i Bromölla – igen!
Text: Magnus Ny
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Svarthuvad mås i Bromölla, 16 maj.

Magnus Ny
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På eftermiddagen den 21 maj bestämde jag 
och min fru oss för att ta en kort cykeltur. 
Vi styrde kosan bort mot Naturum och 
cyklade sedan längs Linnérundan. När vi 
närmade oss nya gångbron över Härlövs- 
ängaleden fick jag en ingivelse att cykla 
bort om några björkar längs stora vägen 
där en pungmes startade ett bobygge förra 
året. När vi kom fram till björkarna strax 
före ån stannade vi och jag lyssnade om 
det möjligen kunde höras någon pungmes 
i området. Det var inte så lätt att höra något 
överhuvudtaget eftersom klockan var cir-
ka 16.30 och trafiken på Härlövsängaleden 
var tät och många lastbilar dundrade förbi. 
Ingen pungmes kunde uppfattas men vad 
var det där som hördes? Några långsamma 
ly-ly-ly-ly och sedan en tonkaskad. Fram 
med mobilen och på med inspelningen. 
Tyvärr hördes inget mer utan det blev bara 
en väldans massa trafikljud på mobilen. 
Hmm, det där som hade sjungit lät väl 
ändå som en sydnäktergal? - en art som 
jag hört utomlands många gånger. Jag vis-
ste att den aldrig hade siktats i kommunen 
så att larma ut den som säker kändes lite 
magstarkt så jag bestämde mig för att köra 
ut ett larm på en misstänkt sydnäktergal. 
Ganska omgående började min telefon 
ringa: Hur säker är du? 

Redan efter några minuter började skåda-
re dyka upp. Om jag inte missminner mig 
var Sven och Sara Birkedal först på plats. 

Efter ett tag började fågeln sjunga igen 
och vi märkte att om man pallrade sig in 
i området längs med en liten stig slapp 
man det värsta trafikljudet. Jodå, det där 
var ingen vanlig näktergal utan faktiskt en 
sydnäktergal. Fågeln larmades ut med lite 
skakiga fingrar som säkert bestämd och en 
strid ström av skådare dök upp. Fågeln satt 
sedan kvar och sjöng flitigt, även om den 
kunde ta pauser på ett par timmar ibland, 
till och med den 4 juni. Den lilla obetydli-
ga stigen hade numera övergått till att bli 
en bred rejält nedtrampad gång. 

Gå gärna in på Artportalen eller Youtube 
och lyssna på Björn Svärds förnämliga in-
spelning av Kristianstads första Sydnäkter-
gal.

Sydnäktergal (Luscinia	megarhynchos)  
- nytt fynd i Kristianstad kommun!
Text: Mats Johannesson
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Syndnäktergalen i Kristianstad.

Mats Johannesson
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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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Ung forsärla, Ilnestorp Linderödsåsen.
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Nötkråka på oväntat besök i hasselbusken utanför fönstret, Osby.
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Ärtsångare 
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Då var det dax för Band!
Det har blivit vanligt att använda Band för att larmar 
ut fågelobsar. Många av Sveriges fågellokaler har 
lokala Band och det finns idag drygt 90 Band i 
Sverige inriktade på fågelobsar. 

Band är en gratis social media-app för mobiler (an-
droid, ios), och det går bra att köra i webläsaren på 
en vanlig dator också. 

Band är inte utvecklad för fågellarm, men band 
innehåller funktioner som visat sig passa bra för 
dylikt, tex GPS-kordinater, kartor och bilder. 

Vi har nu skapat ett Band för vårt fågelområde (Kristianstads och Bromölla kommun).  
I samband med detta så har vi avvecklat vår lokala SMS-lista.

Adressen till vårt band är: https://band.us/@spoven

Använda Band på dator

För att komma till vårt band, öppna länken 
i en webläsare: https://band.us/@spoven 

Klicka på ”Join This Band” för att ansluta 
till bandet. 

Första gången ni besöker Band får ni 
frågan om att skapa ett konto. 

Det finns många sätt att skapa ett konto. 
Jag tycker det är enklast att logga på med 
Facebook eller Google (Gmail).

Välj ett alternativ, och kom sedan ihåg vil-
ket ni valt. När ni ska logga på på en annan 
enhet typ mobil eller dator, så är det vik-
tigt att ni loggar på på samma sätt (samma 
konto) för att ni ska se era grupper.

Av: Patrick Tollgren Lazarov
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Patrick Tollgren Lazarov

Efter ni anslutit er till vårt Band så kan ni 
se de larm som larmats ut. Många larm 
har kartkoordinater och om man klickar 
på dem så öppnas googlemap (på pc eller 
motsvarande på mobilen), så man enkelt 
kan hitta till platsen för larmet.

Använda band på din mobil

Gå till Appstore och skriv in ”Band.us”. 
Installera appen på telefonen. 

Starta Band. Är det första gången ni 
använder Band så välj hur ni ska skapa ett 
konto (samma sätt som för dator). Har ni 
redan ett konto ska ni klicka på ”Log in”.

Har ni inte anslutit er till något Band så 
klickar ni på ”Förstoringsglaset” för att 
söka efter olika Band. Skriv in ”Nordöstra 
Skåne” och ni får upp vårt Band och kan 
ansluta er till det.

Avslutningsvis

När ni gått med i vårt Band så läs igenom 
våra regler. Reglerna tar upp vilka arter 
som räknas som känsliga och inte får 
larmas ut. Det finns även kontaktuppgifter 
till oss som är administratörer och som kan 
hjälpa er att avgöra om ni är tveksamma 
till om en obs.

Välkomna till vårt Band!

Här hittar ni mer information om svenska 
fågellarm på Band:

Band: https://band.us/@fagellarm

Karta: https://tinyurl.com/fagellarm
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Klubben vill göra ytterligare ett upp-
rop efter observationer av tranor som 
gjorts under våren/sommaren inom 
klubbens område - Kristianstad och 
Bromölla kommuner. 

Vi är intresserade av iakttagelser av 
tranor som kan misstänkas ha häckat 
och som då ofta uppträder ensamma, i 
par eller med vuxen/vuxna med unge/
ungar. 

Tranans rop hörs långt och vid undan-
gömda häckplatser är rapporter om att 
man hört tranor under en längre period 
i april-juli värdefulla.

Har du gjort några observationer och 
inte rapporterat dem på Artportalen, 
så får du gärna höra av dig till under-
tecknad, som fått uppdraget att sam-
manställa resultatet och presentera det 
i ett kommande nummer av tidskriften 
Spoven.

Tranupprop 
Hur många tranor häckar i vårt område?
Av Hans Cronert

Trana med en unge.
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Hör av er till mig på email eller telefon:

   epost: hans.cronert@gmail.com   mobil: 0708 - 77 77 35

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

Under	pandemin	följer	vi	gällande	restriktioner	med	avstånd	och	har	 
ingen organiserad samåkning till exursionerna.

September
Ons 30 sept Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 08.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Oktober
Lör 3 okt  Euro Bird Watch
Emil Andersson Fristedt tar oss med ut bland fåglarna på delar av Näsby fält i de nordliga 
delarna av Kristianstad tätort längs bl.a. Araslövssjön. Detta är ett av våra båda bidrag till den 
stora internationella fågelskådarsatsningen Euro Birdwatch Day! Vi samlas på parkeringen vid 
Norra Lingenäset kl. 08.00 och ser hur fågelhösten ser ut så här dags. Ta med kikaren och glöm 
inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med Studiefrämjande. Kontaktperson: Evert 
Valfridsson. 

Sön 4 okt  Euro Bird Watch
Jan Linder guidar oss genom vårt andra bidrag till årets europeiska fågelskådardagar. Kom till 
plattformen i Friseboda och se vad denna höstförmiddag har att erbjuda! Jan är på plats från 
kl. 08.00 och hjälper oss med fåglarna, som passerar längs ostkusten under timmarna fram 
mot lunch. Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi gör detta tillsammans med 
Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Ons 7 okt Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 10 okt  Mer sträckskådning med Greger
Fåglarnas höststräck fortsätter – vi fortsätter spana efter bl.a. fler labbar och andra höstflyttare. 
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Greger Flyckt ska även den här förmiddagen lotsa oss rätt bland det, som flyger förbi vår skånska 
ostkust. 

Vi samlas kl. 07.30 vid parkeringen i Juleboda och spanar bland förbiflygande fåglar från solens 
uppgång och en bra stund fram mot lunch! Ta med kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Vi 
gör detta tillsammans med Studiefrämjandet. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 11 okt Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 14 okt Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 17 okt  Gåsräkning
Kan vi i gåsflockarna i våra trakter ana att vi närmar oss stundande övervintring? Har de första 
sädgässen kommit ner till oss? När klubbens inventerare är klara den här dagen, vet vi svaret. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Sön 18 oktober Vi drar västerut
Vi hoppas att vindarna i nordvästra Skånes pressar in många sträckande fåglar mot land den här 
dagen! Tillsammans med Mats Johannesson satsar vi på att försöka se en del av de havsfåglar, 
som vid rätt ”vindmotstånd” kan komma inom synhåll från någon av de klassiska skådarlokalerna 
på landbacken på t.ex. Kulla- och Bjärehalvöarna. Kom – inte minst med en rejält tilltagen 
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matsäck – senast kl. 06.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och sen drar vi västerut. 
Bråkar vädergudarna med oss, har nog Mats någonting i bakfickan som ska ”rätta till” detta. Vi 
räknar med att vara åter i Kristianstad sen eftermiddag. Kontaktperson: Mats Johannesson. 

Ons 21 okt Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 24 okt Höstfåglar med Hans
Tillsammans med Hans Cronert ger vi oss ut under bästa hösttiden. Många fågelarter är fortfarande 
under flyttning söderut och chansen till spännande fågelmöten är stor. Samling på parkeringen 
vid naturum Vattenriket kl. 09.00 – sedan viker vi den här förmiddagen åt våra bevingade vänner! 
Ta med kikaren och lite förmiddagsfika! Vi gör det här tillsammans med Studiefrämjandet. 
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Ons 28 okt Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 31 okt Alla helgons dags fåglar längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en traditionell 
skådartur på Alla Helgons Dag i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland 
Linnérundans fåglar den här dagen. Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   
Kontaktperson: Evert Valfridsson.

November
Sön 8 nov  Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på en skådartur i ett 
tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. Ta 
med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 14 nov  Gåsräkning
Hur ser det ut på gåsfronten i våra marker så här i Mårtenstider? Efter dagens inventeringar av 
klubbens gåskvinnor och -karlar vet vi besked. Vill Du hänga med ut någon av dem den här för 
middagen? Hör av Dig till Evert. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 15 nov Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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Ons 18 nov  Pungmes i vårt område
Pungmesen invandrade till Sverige under 1970-talet och 1976 startade Peter Öhrström och Olof 
Persson ”Projekt Remiz”.  Arten nådde sitt max 1989 och har sedan dess sakta minskat och numera 
finns det två kärnområden i Sverige, Sydvästskåne och Kristianstad Vattenrike med vardera 5 – 
10 häckningsförsök i vartdera området. Antalet har de senaste fem åren varit tämligen konstant.

Sedan i år är även Mats Johannesson involverad i projektet för att bättre hålla koll på situationen 
här hos oss. Kom till Studiefrämjandet, V Storg. 51 H i Kristianstad kl 19.00 och lyssna till Mats, 
som berättar om pungmes och projektet och hur situationen ser ut här hos oss.

Kontaktperson: Mats Johannesson.

Sön 22 nov  Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Fre 27 nov Naturum Vattenriket 10 år
En kylig dag för 10 år sedan invigdes naturum Vattenriket. Sedan dess har naturum fått en 
plats i hjärtat hos många. Vi firar naturums 10-årsdag mellan kl 11 och 16 med rolig teknik, 
tillbakablickar och framtidstro. 

Sön 29 nov Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 09.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på ännu en skådartur 
i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den här dagen. 
Ta med kikaren, om du har, och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson.
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December
Lör 5 dec  Vi inventerar röda glador 
Fågelklubben har sedan 2009 inventerat antalet övervintrande röda glador inom vårt område. Den 
här dagen gör vi – numera tillsammans med resten av landet - ännu en räkning. Som mest har vi 
lyckats få ihop rekordmånga 303 ex på de ställen, som vi känner till där vinterns glador samlas 
för övernattning. Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

Sön 6 dec  Fåglarna längs Linnérundan
Kom senast kl. 10.00 till parkeringen vid naturum Vattenriket och häng med på årets sista 
skådartur i ett tätortsnära område! Evert väntar på att guida oss bland Linnérundans fåglar den 
här dagen – alltså årets sista runda eller nr 384 sedan starten! Ta med kikaren, om du har, och 
glöm inte lite förmiddagsfika!   Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 12 dec  Gåsräkning
Någon julstämning bland gässen i våra kanske vintriga marker? Som vanligt är klubbens idoga 
gåsräknare igång den här förmiddagen på jakt efter svar. Med alla siffror på plats finns så 
småningom statistiken tillgänglig på bl.a. klubbens hemsida. Kontaktperson: Evert Valfridsson.

Lör 26 dec  Annandagjulvandring till Ekenabben
Kl. 10.00 samlas vi den här dagen på parkeringen vid naturum Vattenriket, Kristianstad, för 
traditionell Annandagjulvandring - i år till Ekenabben i norra kanten av Hammarsjön. Vi njuter 
av frisk luft och motionerar bort lite av julmaten medan vi tittar på övervintrande fåglar och 
eventuella blommande växter. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen. Kontaktperson: 
Evert Valfridsson. 

Januari
Lör 2 jan  Örnräkning
Fågelklubben gör en rivstart på nya året -  dags att räkna hur många örnar, som finns i vårt område 
mitt i vintern. Vid räkningen 2020 noterades ca 75 havsörnar vilket var några fler än 2019. Vad 
kan det bli i år?

Nils Waldemarsson är som vanligt spindeln i nätet i den här inventeringen och tar emot uppgifter 
från de många örnräknare, som är ute den här dagen. Är du också intresserad att vara med? 
Kontakta Nils så ordnar han detta. Kontaktperson: Nils Waldemarsson, 0456-281 22 eller nils.
waldemarsson@tele2.se.

Sön 10 jan  Vinterns östkustfåglar 
Dags för ännu ett traditionellt inslag i klubbens verksamhet sedan en del år. Tillsammans med 
klubbens vice ordförande Jan Linder tar vi en förmiddagstur längs en del av en (kanske) vintrig 
skånsk ostkust. Vi samlas kl. 09.00 på parkeringen i Äspet, Åhus. Under förmiddagen letar vi 
efter de vinterfåglar, som kan finnas här – där vattenpiplärka självfallet är en önskeart. Kom ihåg 
kikaren och glöm inte lite förmiddagsfika! Kontaktperson: Evert Valfridsson. 
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Lör 16 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 17 jan Örndag i Tosteberga
För 18: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. Samarrangemang med Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet.  
Kontaktperson: Evert Valfridsson. 

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

Kontaktpersoner
Evert Valfridsson:  0706-02 30 45 evert.valfridsson@naturskyddsforeningen.se    
Ulrika Tollgren:  0738-08 37 73 ulrika@tollgren.se 
Mats Johannesson 0707-20 56 23 mats.johannesson@yahoo.se

Nu är det enklare att bli medlem i fågelklubben!
Sätt in medlemsavgiften på plusgiro 1 64 24 - 4 eller via Swish 123 225 16 27 
Glöm inte mejla (eller ringa) vår kassör med adressuppgifterna om ni är ny medlem. 
Jan-Åke Nilsson, mail: janank@hotmail.se , mobil: 0708 - 42 19 28

Medlemsavgiften är 150 kr. 

Medlem under 25 år/familjemedlem 25 kr



Styrelsen
Nils Waldemarsson ordf  0456-281 22
Jan Linder v ordf   0725-88 20 51
Josefin Svensson sekr 0708-22 65 89
Jan-Åke Nilsson kassör 0708-42 19 28
Ulrika Tollgren   0738-08 37 73
Greger Flyckt   0709-71 16 80
Linda Niklasson   0456-297 90

Lokal rapportkommitté
Nils Waldemarsson   (Sammankallande)
Greger Flyckt,  (Rapportmottagare)
 0709-71 16 80
Floravägen 13, 291 43 Kristianstad
greger.flyckt@utb.kristianstad.se
Linda Niklasson 
Hans Cronert
Göran Flyckt
Thomas Lindblad
Jan Linder
Christer Neideman
Lars Göte Nilsson 
Mats Johannesson 
Ulf Sjölin

Fågelstationskommitté
Greger Flyckt   0709-71 16 80
Patrik Olofsson   044-23 52 21
Göran Flyckt    044-24 26 11

IT-kommitté
Patrick Tollgren Lazarov(sk) 0734-38 22 92
patrick@tollgren.se
Ulrika Tollgren (ansv. utgiv.) 0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal   044-24 87 447

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

Ringmärkningscentralen på 
Naturhistoriska Riksmuseet 
http://nrm.spoven.com

Geese (ringmärkning av gäss och svan)
http://www.geese.org

SPOVEN-redaktionen
Patrick Tollgren Lazarov (samk.)  0734-38 22 92 
Ekbacken 7, 291 55 Arkelstorp
patrick@tollgren.se
Jan Linder (ansv. utgivare)  0725-88 20 51
janlinder48@gmail.com
Ulrika Tollgren    0738-08 37 73
ulrika@tollgren.se
Sven Birkedal (bildredaktör)  044-24 87 44
sven.birkedal@mixmail.nu 

Programkommitté
Evert Valfridsson (sk) 0706-02 30 45 
Ulrika Tollgren  0738-08 37 73 
Mats Johannesson 0707-20 56 23

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

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

Kommunornitolog i Kristianstads  
kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22

Kommunornitolog i Bromöllas kommun
Nils Waldemarsson 0456-281 22
Gåsgruppen (för förvaltning av gäss och tranor 
på Kristianstadsslätten)  
Nils Waldemarsson  0456-281 22

Medlemsavgift per år
Fullbetalande  150:-
Familjemedlem   25:-
Ungdomsmedlem   25:- (upp till 25 år)

Plusgiro 164 24-4 
Swish 123 225 16 27
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