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Ormvråk, en syn som tillhör hösten sträck
vid t.ex Domsten., teckning Peter Elfman

Tid: Troligtvis kl. 10.00 som tidigare år. För
exakt tid kontakta Väderöbåtarna, 
t e l .  0 4 3 1 - 3 6  3 0  2 0 ,  h e ms i d a :
http://www.vaderobatarna.se.
Kostnad beroende på antal deltagare. 

Sön 19 januari
Söderåsen
En kär repris för många av oss; en
vintervandring längs Vegeån/Hallabäcken.
Guidade av Lasse Karlsson upptäcker vi de
fåglar som kan ses under denna kalla årstid,
t.ex. siskor, mesar, trastar och hackspettar.
Med lite tur får vi se nötkråka och stenknäck,
och kanske sitter  kattugglan ännu i sin
skorsten på GA-stugan.
Samling: Bjuvs vattentorn
Tid: kl. 09.00
Ledare: Lasse Karlsson

Kommande program
Mer information om praktiska detaljer och
tider följer i nästa föreningsblad (se även vår
hemsida som uppdateras fortlöpande, alt.
”Föreningsnytt” i dagspress):

Sön 9 feb: Kustlokaler på Bjärehalvön

Tis 25 Feb: Ugglekväll, Pålsjö Skog

Sön 2 mars: Kustlokaler på Kul-lahalvön

Ons 12 mars: KOFs årsmöte

Mars: ”Vildmarkstur” till Dalarna
alt. Värmland med 3-4
övernattningar

Sön 23 mars: Sandön/Rönnen

11-13 april: Store Mosse med två
övernattningar

Tors 24 april: Björkeröd, Kullaberg

Sön 4 maj: Hallandskusten

Sön 11 maj: Fågelskådningens Dag

23-24 maj: Österlen (Drakamölla med
omnejd) med en övernatt-
ning

Maj V 22 alt. 23: Gotland ca en vecka

Ons 11 juni:  Traneröds Mosse
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Ringmärkning 
 Återfynd • Kontroller

“93:an” – rörsångaren i vassen

Sensommar i Nordvästskåne och traditionell
ringmärkning vid Hasslarps dammar. 
  Det är tidig söndagsmorgon den 4: e augusti
och näten är uppspända i väntan på fångst.
Precis återkommen till märkplatsen vid
parkeringen gås de första infångade fåglarna
systematiskt igenom. Mätning, vägning och
fettkontroll är standard. Ur påsen som nr ett
kommer en rörsångare, redan försedd med  ring.
Snabbt konstateras att ringen ser typiskt
”gammal” ut, lite smutsig och matt och inte alls
så silverblank som de nya ringarna. Fågeln är en
s.k. 2K+, dvs. inne på minst sitt andra
kalenderår. Hos rörsångare kan bara två
åldersklasser urskiljas på fjäderdräkten,
ungfågel och äldre, 2+.
  Ringnumret avläses som BP46993 och en
snabb kontroll i tidigare års loggböcker visar att
fågeln fångades och ringmärktes av oss, i
Hasslarp, 19 juli 2001, även då som 2+.
Rörsångaren är alltså minst 3 år gammal. Det är
alltid kul att fånga ”sina egna” fåglar igen och
samtidigt kunna ana sig till vilka resor och
strapatser de gått igenom sen man sist sågs! 
Standardproceduren med vikt, vinglängd och
fettkontroll ger normala värden och ännu inget
lagrat fett. Tack och adjö för den här gången! 
  Fem dagar senare, 9 augusti, finns ring-

märkargänget på plats igen. Efter någon
timme kommer någon tillbaka med ett gäng
rörsångare, 3 unga och en gammal – redan
ringmärkt. Jodå, konstateras det, det är
BP46993 igen. Och fångad i samma nät som
för en knapp vecka sedan, visar det sig.
Standardproceduren igen och fortfarande utan
fett. Tja det är väl några veckor till den ska ge
sig av och vädret är ju fortfarande varmt.
  Morgonen 13 augusti finns vi åter på plats
och proceduren upprepar sig. 93: an, som
rörsångaren nu kallas, fångas igen. Samma nät
i vassruggen och inte heller nu något lagrat
fett, inte ens en etta på den sjugradiga skalan.
Märkligt att fågeln så troget återvänder till
den lilla vassruggen, märkplatsen ligger ju
ändå närmare 300 m därifrån. Kanske har den
häckat i vassruggen, kanske har den till och
med halvvuxna ungar som den matar? Det
skulle kunna förklara varför den inte har
börjat lagra något eget flygbränsle inför
flytten till Afrika. Tydligen hittar 93: an
vägen tillbaka till vassen vid det här laget, så
vi gör oss inget besvär att gå tillbaka med den.
Kanske fångar vi den igen?
  Svaret lät vänta på sig i till nästa
ringmärkningstillfälle, tre dagar senare.
Samma fågel, samma nät och inget fett.
Denna gång släpps 93: an direkt vid
fångstnätet utan vidare åtgärder.
  Åter tidig morgon i Hasslarp, datumet är 18



Fåglar i Nordvästskåne 3 -2002 7

augusti och andra fångstrundan för dagen når
93:ans hemvist, vassnätet. Redan på håll hör vi
ett svårlokaliserat och helt obekant fågelläte
från vassen. En kort paus, och fågeln tystnar. Vi
tittar på varann, rycker på axlarna och fortsätter
in till nätet. Helt tomt i nätet men längst in i
vassgatan skymtar något på marken… vad i
hela friden? En gökunge? Jo, där bland
nedtrampade vasstrån sitter en halvvuxen
gökunge och glor på oss. Den verkar helt
oskygg så vi går närmare och efter några
sekunders funderande kastas en tröja och vips
är göken infångad. På väg tillbaka till
märkplatsen gläds vi åt fångsten, vår först
fångade gök i Hasslarp! Halvvägs tillbaka inser
vi att göken ju måste ha kläckts i vassen och
förmodligen fötts upp av en rörsångare eller
något… men, men inte tusan är det väl 93:
an??? Varför inte? Det skulle ju förklara
mycket i denna historia. Samma vassrugge och
aldrig något fett - det ska gudarna veta att
övervikt knappast är ett problem för den som
försöker föda upp en unge, tio gånger ens egen
storlek! 

  Göken märks och släpps sedan på samma
plats längst in i vassgatan, varifrån den sedan
följer vårt arbete resten av dagen. 
  Augustimorgon igen, datumet är den 21:a
och ytterligare en tidig morgon vid dammarna
strax söder om Hasslarp. Första nätrundan för
dagen och minsann, sitter det inte en gök i
vassnätet! Jodå, inte helt oväntat är det samma
gök som vi ringmärkte för tre dagar sedan.
Precis intill sitter en rörsångare, redan försedd
ring. Ringen ser typiskt ”gammal” ut, lite
smutsig och matt och inte alls så silverblank
som de nya ringarna. Numret avläses till
BP46993… 
  Historien tycks ha fått sin lösning och båda
fåglarna släpps i vassen. Lite nöjda
konstaterar vi att 93:ans ”minsting” faktiskt
lärt sig flyga nu…

- Ringmärkarna i Hasslarp, 
skrivet av Mats Rellmar - 

Artrace 
2002-års upplaga

MUP(P) arna  (116 körda km)127 arter NYTT REKORD ! 
Mårten Müller, Ulf Ståhle, Patrik Söderberg.
saknade dock rödstjärt, tornseglare, björktrast, törnskata och pilgrimsfalk. 
Ensamma om snatterand, nattskärra, grönsångare, grå flugsnappare och årta.  
De Namnlösa (ca 100 körda km) 120 arter
Peter Bjurenståhl, Johan Stenlund.
saknade bland annat skäggdopping, smånäppa, törnsångare.
Ensamma om tofsmes, skäggmes, gök, grönbena och silvertärna. 
Trots Många Försök Bara Lergök (84 körda km) 118 arter
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“Trots Många Försök
Bara Lergök” - så här
gick det kanske till i
försöket att se nämnda
gök?!

Kristian Linde, Henrik Johansson, Henrik Ehrenberg.
saknade dock: vitkindad gås, brunand, bivråk, smånäppa, sandlöpare, järnsparv, gråsiska.
Ensamma om storlom, svarthakedopping, bläsgås och bredstjärtad labb.

Grabbarna von Kullen (101 körda km) 103 arter
Teuvo Karjalainen, Alf Petersson.
Ensamma om bändelkorsnäbb.

Jan O Bengt (92 körda km) 100 arter
Jan Persson, Bengt Andersson.
Ensamma om skogssnäppa och småfläckig sumphöna. 

Bland Näbbar Och Kor (114 körda km) 98 arter
Lars Helgesson, Kjell D Högström.
Ensamma om stenknäck och bergand. 

Lady Birds  (107 körda km) 93 arter
Sonja Gunnarsson, Aina Persson, Ingar Olsson.
Ensamma om duvhök.

Tillsammans såg alla lagen 156 arter att jämföra med fjolårets resultat på 140 arter.

Mitt lag började strax efter klockan 06.00 vid Sibirien strax utanför
Ängelholm. Jag, Kristian och Henrik J ställde oss vid den bunker som
finns längs asfaltsvägen västerut från parkeringen. När vi kommit på
plats så började det bli ganska ljust och lite flockar med tättingar kom
sträckande söderut längs stranden. Några piplärks- och sädesärleflockar
passerade och med dem fanns även gulärlor och så många som ett tiotal
forsärlor.
  Helt plötsligt ropar Kristian att han ser en labb och högt över skogen,
flygande in över land ser vi en bredstjärtad labb med sina karaktäristiska
långa grova stjärtspröt. Den arten satt fint och var en riktig bonusart på
de övriga lagen!
  När sträcket efter två timmar mattades av så gick vi en tur inne i
fågelreservatet. Henriks gamla bekant kattugglan satt uppe i sin
favoritstubbe och vi kände oss nöjda. Strax innan klockan nio satte vi

oss och fika på parkeringen. Detta visade sig vara bra då vi fick höra spillkråka till kaffet.
  Sedan styrdes kosan till Hasslarps Sockerbruksdammar. Klockan var nu nio och vi hade sett
56 arter och i efterhand har jag koll på att de blivande vinnarna hade sett 54 arter vid samma
tid.
  Vi gjorde en total genomsökning av området med Kristians uppskrämda dubbelbeckasin som
ett mycket välkommet kryss i artlistan. Området gav väl inte den utdelning som vi tänkt oss på




