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1  INLEDNING

För andra året i rad genomfördes en häckfågelinventering på Fredriksdal Museer och Trädgårdar i 
Helsingborg. Syftet var att fortsatt kartlägga fågelbeståndet, primärt för de häckande arterna, men 
också för att försöka skapa en helhetsbild över områdets betydelse för fågellivet totalt. 
Fredriksdal Museer och Trädgårdar är indelat i 61 delområden ( se karta ). fördelade på 36 hektar 
( 0,36 km2 ) 
 ”I Fredriksdals marker betar djur och på ängarna skördas hö. Här samsas åkrar med skog, stad 
med landsbygd. Markerna sköts på historiskt ekologiskt sätt. Hus i stad och på landsbygd berättar 
om människor i Sydsverige och tider som flytt. Ta dig en närmare titt på Skånes djur och natur. 
Historia, historier och en glimt av framtiden får du av bara farten.” ( Citat från Fredriksdal Museer och 
Trädgårdars hemsida. )

2  VÄDER

Året inleddes mildare och något mera nederbördsrikt än normalt. Februari blev kallare och torrare 
än medelvärdena. Snö föll den 5:e och låg kvar några dagar. Mer snö från den 22:e och en stor del 
av mars, som också blev kallare än normalt, men med normal nederbördsmängd. April hade c:a 2 
grader över medeltemperatur och blev också torrare än normalt – c:a 50% av medelvärdet. 
Maj blev 5 grader varmare än normalt och i stort sett helt utan nederbörd. Under en period från 
början av maj och en bit in i juni, föll under 6 veckor inte mer än c:a 3 mm regn.
Inte förrän natten mot midsommarafton föll regn värt att tala om och då i samband med kraftig åska.
Temperaturen hade då också återgått till mer normala värden. Högsommarvärmen återkom kring 
den 25 juni och en ny torrperiod inleddes.
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3  KARTA ÖVER FREDRIKSDAL MUSEER OCH TRÄDGÅRDAR

1 Entrén   2  Rosarierna    3  Franska parken    4  Teatern    5-12  Stadskvarteren    13-14  Smedjorna
15-16  Ågård o Kägelbanorna    17-19  Kvarn o Timmersåg    20-21 Skogsbygd o Ängslada    22  
Lillaryd    23  Teglarödsstugan    24-25  Malttorka o Stubbskottsäng    26  Risbygd    27  Ringstorps 
mölla    28  Slättbygd    29  Pilevall    30-36  Herrgård o Stall    37  Kryddträdgård    
38  Köksträdgård     39  Fruktträdgård    40  Engelska parken    41-44  Botaniska trädgårdar   
45 Löväng    46  Fuktäng    47  Torräng    48  Lövskog o Stora dammen    49  Alskog    
50  Allmogeåker    51  Äng    52  Almskog    53  Saltvattensdamm    54  Bokskog    
55  Björkskog    56  Granskog    57  Enefälad    58  Ekskog    59  Tallskog    60-61  Skogsbetesmark 
o Björnbärsbuskar
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4 INVENTERINGSMETODIK

Vid varje inventeringstillfälle besöktes hela eller utvalda delar av området och samtliga fåglar 
( revirhävdande, sjungande, varnande, bobyggande ) noterades enligt revirkarteringsmetoden*. 
Även rastande, födosökande, förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Allt eftersom 
inventeringen fortskred, noterades så klart även resultaten av häckningsframgångarna  – d.v.s. 
ungarna. 

*Alla sjungande, bobyggande och varnande fåglar noteras på en exakt, eller något sånär exakt plats 
inom det område eller områden som inventerats.

5. HÄCKNINGSKRITERIER

K -1  Säkerställd häckning
   
K -2  Sannolik häckning
   
K -3  Möjlig häckning
   

                        Ringstorps mölla
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6 a HÄCKANDE FÅGELARTER  2018                                                                 
( för detaljer se: Förteckning över samtliga observerade fågelarter.)

  
Säkerställd häckning 

Kriterie 1
Sannolik häckning

Kriterie 2
Möjlig häckning

Kriterie 3

Art Antal par Art Antal par Art Antal par

Rörhöna 1 Fiskmås 1 Järnsparv 1

Ringduva 14 Gärdsmyg 3 Taltrast 1

Större Hackspett 2 Trädgårdssångare 4 Svart-vit flugsnappare 1

Gröngöling 1 Ärtsångare 4

Sädesärla 4 Törnsångare 4

Rödhake 4 Lövsångare 3

Rödstjärt 12 Gransångare 5

Koltrast 11 Trädkrypare 1

Björktrast 16

Svarthätta 10

Talgoxe 8

Blåmes 6

Nötväcka 2

Kråka 3

Skata 4

Kaja 8

Råka 4

Stare 4

Gråsparv 18

Pilfink 2

Bofink 7

Grönfink 4

22 arter 145 par 8 arter 25 par 3 arter 3 par

( Arter som häckade 2017, men ej i år var:  Gräsand  Ormvråk  Härmsångare  Grå Flugsnappare och

Hämpling )

6 b  ANTAL HÄCKANE ARTER OCH PAR 2017 OCH 2018

År Antal häckande arter Antal par

2017 38 240

2018 33 173
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7 FÖRTECKNING ÖVER SAMTLIGA OBSERVERADE FÅGELARTER 2018

Förkortningar:   juv ( juvenil ) = ung.  ad ( adult ) = gammal, vuxen.  pulli = dununge  
                          str = sträckande.  v = varnande.  ex = exemplar  K = kriterie.

  
  ( Antal häckande par 2017, anges inom parentes )

Grågås  Anser anser   

Noterad sträckande vid 2 tillfällen. 2 ex 19 april och 8 ex 3 juni.

Vitkindad gås  Branta leucopsis  

Noterad sträckande vid 2 tillfällen. 55 ex 6 maj och 25 ex 8 juni

Gräsand  Anas platyrhynchos    0 par  ( 1 )

Förra året häckade arten med 1 par som fick ut minst 4 ungar, men som tyvärr alla troligtvis föll 

offer för predatorer. I år fanns återigen ett par på plats och uppehöll sig, som sig bör för änder, i 

områdena kring dammarna. Gräsandsparet, som av en regelbunden Fredriksdalsbesökare blivit 

döpta till ”Elsa och Sigvard”!, uppträde mycket tamt och var mer intresserade av att tigga mat, än 

att komma igång med att sörja för artens fortlevnad. 

Men så en dag sågs paret para sig och efter detta ändrade sig deras beteende. De slutade tigga och 

mycket tydde på att det kanske äntligen var häckning på gång, Men.......

14 juni sågs hanen gå och beta hos grisarna vid Ringstorps Mölla. Efter det sågs varken Elsa eller 

Sigvard till.

  

Grå häger   Ardea cinerea 

Observerad förbiflygande vid en handfull tillfällen.

   

Röd glada  Milvus milvus   

2017 visade sig arten frekvent över Fredriksdal Museer och Trädgårdar. Vid något tillfälle med 3 ex 

samtidigt. I år, däremot, endast noterad  vid två tillfällen. 1 ex 24 maj och 1 ex 28 maj

Sparvhök  Accipiter nisus   

1 ex str. 6 maj och 1 ex 15 maj
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Ormvråk  Buteo buteo    0 par   ( 1 )

2017 häckade arten möjligen/troligen i Skogsbetesmarken. Frekventa observationer och beteenden 

hos arten tydde på detta. I år bara enstaka observationer med som mest 2 ex överflygande 23 maj.

Fjällvråk   Buteo lagopus

1 ex str 22 april

Tornfalk  Falco tinnunculus  

1 ex str 6 maj

 

Lärkfalk  Falco subbuteo

1 ex förbiflygande 11 maj

Pilgrimsfalk   Falco peregrinus

1 ad hane flög sakta runt över området under 10 minuter en sen eftermiddag 23 maj

Rörhöna  Gallinula chloropus    1 par  ( 1 )  K - 1

1784 lär den första rörhönan ha observerats i Sverige. Observationen gjordes i Uppland. Men det 

dröjde c:a 100 år innan arten blev mera allmänt känd. I dag har vi runt 6.000 reproduktiva individer 

i Sverige.

Hur länge arten funnits på Fredriksdal, har jag ingen aning om. Jag vet bara att den häckade 1983 

och att den har häckat i år. Resultatet av årets häckning blev 5 ungar i första kullen och minst 2 i 

andra. Rörhönorna vistades företrädesvis i Stora dammen, men observerades även vid Alkärret och i

Näckrosdammen. Ej sällan såg man dem också springa omkring på landbacken.

Strandskata  Haematopus ostralegus   

Arten sågs vid flera tillfällen födosöka på gräsmattan vid Herrgården. Dessutom noterad 

förbiflygande.

Gråtrut  Larus argentatus     

Regelbundet noterad förbiflygande och då och då också rastande.

              

Fiskmås  Larus canus    1 par  ( 1 – 2 )   K - 2

Liksom i fjol sannolik häckning vid gamla mejeriet, strax söder om området.
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Skogsduva   Columba oenas

2 ex flög förbi 6 maj

Ringduva  Columba palumbus    14 par  ( 15 )   K – 1

En art som håller en stabil population på Fredriksdal med revir över hela området. Från 

Timmersågen i norra delen, till Granskogen i den södra. Enda området som var ”ringduvefritt”, var 

Risbygden.

Stadsduva  Columba livia livia   

Sågs ofta födosöka på odlingslott vid Lillaryd. Som mest 14 ex 25 maj. Även noterad flera gånger i 

Stadskvarteren. Kanske på jakt efter nya häckplatser?

Tornseglare  Apus apus  

Från och med 10 maj sågs arten regelbundet på näringssök. 

Större hackspett  Dendrocopos major    2 par  ( 3 )  K - 1

Häckning ägde rum i år med 1 revir i Skogsbetesmarken och 1 bakom Ringstorps mölla. 

Gröngöling  Picus viridis    1 par  ( 1 – 2 )   K - 1

Första inventeringsdagen. Vandring ner mot södra delen av området och jag hör gröngölingen ropa. 

Det kändes som om den med ropet ville hälsa mig välkommen tillbaka till Fredriksdal och önska 

mig lycka till med årets inventering.

Ofta hördes ”den gröna” ropa från skogen V om området, vilket länge fick mig att anta att häckning 

ägde rum där. Men eftersom arten visade upp sig med ungar inom Fredriksdals stängsel, så får den 

gälla som häckande inom området.

Ladusvala  Hirundo rustica   

Redan 8 april rapporterades de första ladusvalorna i NV-Skåne. På Fredriksdal dröjde det till den 30

april innan arten visade sig. Liksom ifjol, visade ladusvalan i år stort intresse för stallbyggnaden och

sågs ofta cirkla runt densamma. Men även i år tvingades jag konstatera att ingen häckning ägde 

rum.

Hussvala   Delichon urbica   

Observerad överflygande vi två tillfällen.
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Trädpiplärka   Anthus trivialis  

1 ex sjöng en kort stund i utkanten av bokskogen 1 juni

 Sädesärla  Motacilla alba    4 par  ( 5 )   K - 1

2 par under takpannor i södra och norra flyglarna vid Herrgården. 1 par i Stadskvarteren och 1 par i 

Risbygden. 

               

Gärdsmyg  Troglodytes troglodytes     3 par  ( 3 )   K - 2

Arten gör verkligen skäl för namnet Troglodytes, som översatt betyder ungefär: ”den som smyger ut

och in i grottor/håligheter”. Tack vare sitt ”smygande” beteende, hör man därför gärdsmygen 

betydligt oftare än man ser den.

På Fredriksdal har arten ett säkert tillhåll vid Alkärret. Arten hördes ( och sågs ) ofta även i området 

kring Björkskogen/Granskogen och ett par fanns i området kring Timmersågen.

Järnsparv  Prunella modularis     1 par  ( 2 )   K – 3

Järnsparven lever ett rätt undanskymt liv och är därför lätt att förbigå. Inte många observationer 

gjordes av arten, men vid några tillfällen sågs adult fågel med mat i näbben vid Skogsbetesmarken, 

vilket indikerar möjlig häckning i området.

Rödhake  Erithacus rubecula     4 par   ( 4 )   K – 1

Arten verkar ha ett stabilt bestånd inom området och 3 av de häckande paren fanns i samma 

delområden som ifjol. Nämligen Alskogen, Ekskogen och Björkskogen.

Rödstjärt   Phoenicurus phoenicurus     12 par    ( 18 – 19 )  K - 1

En av karaktärsfåglarna på Fredriksdal. Även om antalet häckande par inte matchade fjolårets, så 

måste nog 12 häckande par anses som ett gott år för arten. Rödstjärten var spridd över hela området 

och noterades i stort sett i alla naturtyper som finns representerade på Fredriksdal. 

Stenskvätta    Oenanthe oenanthe 

1 hona rastade bland björnbärsbuskarna 10 maj. Flög sedan in i skogsbetesmarken och sågs därefter 

inte till.

Koltrast   Turdus merula      11 par   ( 12 )   K - 1

Ännu en art med ett stabilt bestånd på Fredriksdal. Spridd över hela området. 

                                                                                                                                                          



10

Björktrast   Turdus pilaris     16 par   ( 20 )   K - 1

Liksom vid förra årets inventering upplevdes arten i år under stundom som allestädes närvarande.  I 

hart när varje träd, buske eller åker var björktrasten närvarande. Inte minst sedan ungarna blivit 

flygga. Om man utgår från att varje häckande par fick ut 5 ungar, så blir det ganska många 

björktrastar. Inte konstigt då att arten stundom upplevdes som allestädes närvarande!

Bland annat häckade en liten koloni om 3 par i skogspartiet bakom Timmersågen. En annan liten 

koloni hade tagit Skogsbetesmarken i besittning. I övrigt var arten spridd lite här och var, med 

undantag för Risbygden och området kring Herrgården. Nedgången i antalet par, jämfört med ifjol, 

är marginell och får tillskrivas tillfälligheter.

Taltrast   Turdus philomelos     1 par   ( 2 )   K – 3

1 par uppehöll sig några veckor i april – maj i området kring Skogsbetesmarken, med beteende som 

jag tolkade som möjlig häckning. 

Svarthätta   Sylvia atricapilla     10 par  ( 12 )   K - 1 

Den vanligast häckande sångaren och dessutom den vanligaste rastaren bland sångarna. Under 

några dagar i slutet av april, ”myllrade” det av svarthättor i området kring Skogsbetesmarken, 

Björnbärsbuskarna och Ekskogen. 

Arten hade revir i bl.a. Ekskogen, Almskogen, Lövskogen och Bokskogen.

Trädgårdssångare   Sylvia borin    4 par   ( 6 )   K - 2

Denna sylvia för en relativt undanskymd tillvaro bland bladverket. Hörs därför betydligt oftare än 

den syns. Ibland förväxlingsrisk med svarthätta, som kan sjunga väldigt trädgårdssångarlikt. I år 

häckade arten i Fruktträdgården, Ekskogen, intill Stora dammen och i området kring Allmogeåkern.

Ärtsångare   Sylvia curruca    4 par   ( 2 )   K – 2

En av de få arter som uppvisade en ökning i antal häckande par jämfört med fjolåret. Revir fanns i 

Skogsbetesmarken, Fruktträdgården, Skogsbygden och i anslutning till Stadskvarteren.

Törnsångare   Sylvia communis    4 par   ( 4 )   K - 2

Som sig bör sågs arten ofta bland törnena i björnbärsbuskarna. Häckade också i anslutning till 

dessa. Övriga par fanns i S delen av Engelska parken, Fruktträdgården och vid Malttorkan.
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Lövsångare  Phylloscopus trochilus     3 par   ( 5 )   K – 2

På sista plats i listan över antal häckande par bland sångarna! Något överraskande för en fågelart 

som av de flesta betraktas som Sveriges vanligaste. Men fakta är fakta. De 3 häckande paren hade 

sina revir i Lövskogen, Skogsbetesmarken och Engelska parken.

Gransångare  Phylloscopus collybita      5 par    ( 8 )   K - 2

En art som successivt ökat under en följd av år är gransångaren. För att ge en uppfattning av  

ökningen, delger jag häckningsresultaten för gransångaren på Kullaberg under de senaste 40 åren: 

1974 häckade 10 par, 1984 15 par, 1994 56 par, 2004 107 par och 2014 häckade 191 par. ( Källa: 

KOF 2014. Häckfågelfaunan på Kullaberg  )

På Fredriksdal häckade 5 par i år, fördelade på följande områden: Engelska parken, Lövskogen, 

Timmersågen, Ekskogen och Almskogen.

Kärrsångare   Acrocephalus palustris    

Tre dagar i rad ( 23 – 25 maj ) hördes arten sjunga på Fredriksdal. Först från vresrosorna vid 

Ekskogen, nästa dag från buskage intill Havsviken och dagen därpå från området intill 

Näckrosdammen. Efter det inga observationer.

Svart-vit flugsnappare  Ficedula hypoleuca     1 par   ( 1 )   K - 3

1 hane observerades 28 april i Engelska parken. Sen dröjde det till 5 juni innan nästa obs. gjordes. 

Då också en hane och då också i Engelska parken. 16 juni och framåt, sågs både hane och hona i i 

området, vilket eventuellt kunde indikera häckning? Märkligt nog hördes hanen sjunga vid bara ett 

tillfälle – då med en enda enkel strof!

Talgoxe  Parus major    8 par   ( 10 )   K - 1

Ett självklart inslag i fågelfaunan på Fredriksdal. Häckning ägde rum vid Rosarierna, Teatern, 

Franska parken, Timmersågen, Bokskogen, Lövängen, Engelska parken och Skogsbetesmarken.

Med tanke på de många unga talgoxar som sågs irra omkring lite här och var i slutet av maj och in i 

juni, verkar häckningarna varit lyckade.

Blåmes  Parus caeruleus    6 par   ( 11 )   K - 1

Om talgoxen bara marginellt häckade med färre par i år än ifjol, så var skillnaden desto större när 

det gällde blåmesen. Förklaringen till de nästan halverade beståndet är för mig okänd, men ett 

faktum. De blåmesar som ändock häckade, verkade i alla fall fått god avkastning för sina bestyr.
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Nötväcka   Sitta europaea     2 par   ( 4 )   K – 1

En halvering av par jämfört med ifjol, får nog tillskrivas tillfälligheter. Nötväckan tillhör de arter 

som ökat de senaste åren. I år häckade arten i Skogsbetesmarken och i Engelska parken. 

Trädkrypare   Certhia familiaris    1 par   ( 2 )   K - 2

Flera observationer i och kring granskogen, pekar på sannolik häckning i detta område.

Törnskata   Lanius colluriosa

1 hane satt i toppen av en björnbärsbuske 8 maj och 1 hane sågs vid Maltorkan 2 juni. Kan vara 

samma fågel som ansett att Fredriksdal hade det som krävdes av en törnskata, men som kanske 

olyckligtvis inte lyckades locka till sig någon hona? Men om så var fallet – var befann sig denna 

hane mellan 8 maj och 2 juni?

Kråka   Corvus corone    3 par   ( 3 )   K - 1

Revirtrogen art, men som sällan, för att säga aldrig, använder sitt bo mer än en gång. På Fredriksdal 

häckade 3 par, som alla fick ut ungar.

Svartkråka   Corvus corone corone 

1 ex rastade och födosökte i en av beteshagarna 10 maj. 

Svartkråkan är en art som orsakat många bestämningsproblem. Var det en svartkråka eller var det 

kanske en ung råka? Diskussionerna, ornitologer emellan, har varit många kring denna 

frågeställning och kommer med all säkerhet att fortsätta. ( Kan nämna att det inte finns någon riktig 

samstämmighet kring hur man skall förhålla sig till svartkråka och gråkråka. Vissa auktoriteter delar

upp dem i två distinkta arter, medan Sveriges ornitologiska förening och Artdatabanken, behandlar 

dem som underarter av samma art ( Kråka ).

Råka  Corvus frugilegus    4 par   ( 6 )   K – 1

4 bon bedömdes bebodda i kolonin bakom Timmersågen. 

Kaja   Corvus monedula     8 par   ( 7 )    K - 1

Häckade med 3 par i Stadskvarteren och med 3 par i Herrgårdsområdet. Engelska parken hyste 1 

par och 1 par i Granskogsområdet. Arten sökte ofta föda i Risbygden sågs frekvent bland grisarna 

intill Stallet och vid Ringstorps Mölla.
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Skata   Pica pica     4 par   ( 3 )    K – 1                                                                                         

Liksom hos råkan bedömdes 4 bon vara bebodda. Dock sågs stundtals betydligt fler skator inom 

området än de som häckade. 

Stare  Sturnus vulgaris    4 par  ( 7 )   K -1

Staren har sedan mitten av 1970 – talet successivt minskat och arten klassas idag av Artdatabanken 

som sårbar. Under våren var staren synnerligen sparsam och här följer ett citat från KOF s hemsida 

2 maj, som understryker detta: ”Inte en enda stare sågs på rundan. Vid Kullabergsinventeringen 1974 

häckade mer än 50 par stare runt golfbanan.” 

På Fredriksdal etablerade sig så småningom 4 par, som tillsammans fick ut 15 ungar.

Gråsparv   Passer domesticus    18 par   ( 30 – 35 )   K - 1

Här föreligger en ganska så dramatisk minskning av det häckande beståndet. Även om arten under 

en följd av år har varit stadd i minskning, så kan detta faktum inte vara förklaringen när det gäller 

gråsparvens tillbakagång på Fredriksdal. Förhållanden är näst intill perfekta här för den grå. 

Troligtvis ligger förklaringen i minskad födotillgång. Reviren fanns kring Herrgården och 

Stadskvarteren.

Pilfink   Passer montanus    2 par   ( 7 )   K – 1

Liksom hos gråsparven, en rejäl minskning i beståndet jämfört med föregående år. I år häckade 

endast 1 par i holk på Stallbyggnaden och 1 par under takpannor i Stadskvarteren. 

Bofink  Fringilla coelebs     7 par   ( 12 )   K - 1

Må vara att bofinken förmodligen är Sveriges vanligaste fågel, men på Fredriksdal kom den i år 

bara på sjunde plats när det gäller antal häckande par. Anpassningsbar art som kan bosätta sig i de 

flesta biotoper. Häckade bl.a vid Timmersågen, Franska parken och Skogsbetesmarken.

Grönfink  Carduelis chloris    4 par    ( 5 )    K - 1

1 par vid Teatern, 1 par vid Rosarierna, 1 par vid Fruktträdgården och 1 par vid Smedjorna.

Steglits   Carduelis carduelis 

1 ex födosökte vid Lillaryd 5 maj
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Stenknäck   Coccothraustes coccothraustes

Observerad vid två tillfällen. 1 ex vid Almskogen 7 juni och 2 ex Engelska parken 16 juni

           

8 ÖVRIG FAUNA 

Rödräv   Vulpes vulpes

Jag hade vid ett flertal tillfällen förmånen att träffa på räven under mina vandringar på Fredriksdal. 

De kanske mest minnesvärda mötena var bland annat vid ett tillfälle då jag tidigt en morgon kom 

gående genom Almskogen ut mot Havsviken. Framme vid utkanten av Ekskogen, fångades min 

uppmärksamhet av tre ekorrar som lekte tafatt i ett träd. Efter att studerat korrarna en stund, vände 

jag blicken mot dammen. Där i kanten av vattnet låg en räv helt öppet exponerad. När jag lyfte 

kikaren och studerade den närmre, såg jag att den sov. Då och då rörde den på sig, men vaknade 

inte. För att inte störa den vandrade jag vidare. 

En annan episod med räv inblandad utspelade sig i Granskogen. Jag hörde ett våldsamt kraxande 

från kråkor och strax därefter kom en räv med en kråkunge i munnen. Med stolt hållning passerade 

den förbi mig och försvann in i Ekskogen. Gångarten var ”fox-tror”.

En tredje händelse ägde rum en eftermiddag. Hela rävfamiljen var ute och botaniserade vid 

Enefäladen. 2 vuxna och 2 ungar och alla såg friska och välnärda ut.

Ekorre   Sciurus vulgaris

Fanns över hela området. Betydligt fler individer i år än under motsvarande tid i fjol.

Vildkanin   Oryctolagus cuniculus

Antal individer okänt, men relativt talrik och spridd i hela området.

Vanlig groda   Rana temporaria

Under några dagar, i mitten av april, ”kokade” Stora dammen av lekande grodor. Jag gjorde en 

försiktig uppskattning och bedömde antalet till 150 – 200 grodor.

Dessutom noterades bl.a: Aurorafjäril, Slåttergräsfjäril, Rapsfjäril, Vinbergssnäcka, Spansk 

skogssnigel. Alla dessa arter dock betydligt fåtaligare jämfört med ifjol, 

Enligt en tysk undersökning som startade 1989 och omfattar 63 naturreservat i Tysken mellaland, 

har c:a 75% av alla insekter försvunnit fram till nu ( Källa: natursidan.se ) Hur det förhåller sig i 
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Sverige vet man inte, men mycket tyder på att liknande förändringar sker här i motsvarande 

naturtyper och mycket troligt då också på Fredriksdal.

9 SAMMANFATTNING                                                                                       

I år sågs totalt 58 fågelarter på Fredriksdal Museer och Trädgårdar,varav 33 häckade med  

tillsammans 173 par. Resultatet är något lägre än fjolårets, utan att för den sakens skull vara någon  

dramatisk minskning, förutom för ett fåtal arter. Gråsparven minskade från ett 30-tal par i fjol, till 

18 par i år. Pilfinken minskade från 7 till 2 par och blåmes från 11 till 6 par. Framförallt för 

gråsparven känns minskningen oroande, då arten redan balanserar på gränsen till sårbar. ( Källa: 

Artdatabanken )

Inte oväntat var det samma arter som ifjol, som numerärt dominerande i år. Förutom gråsparven, 

som trots sin minskning fortfarande häckade med flest par, så häckade björktrasten med 16 par 

( 20 ), ringduva 14 ( 15 ), rödstjärt 12 ( 18 ), koltrast 11 ( 12 ) och svarthätta med 10 par ( 12 ).

Bland de mer udda besökarna noterades pilgrimsfalk, svartkråka, törnskata och stenskvätta.
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