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Områdesbeskrivning 

Lunnabjär avsattes som naturreservat 9 april 1960, främst som skydd av landskapsbilden (Lst). 

Området var vid den tiden främst  hotat av eventuell framtida expansion av grustäkterna i området.  

Reservatet är drygt 3 ha stort och är i huvudsak täkt av en lundartad vegetation med dominans av ek. 

I söder och öster gränsar området till ängsmark. 

 

 

 

 

  

 I vissa delar av lunden saknas buskskiktet helt. 

 

 

 

 



 

Inventeringsmetodik 

Häckfågelfaunan inventerades under våren 2013 enligt den så kallade revirkarteringsmetoden (SNV 

RR 1978:1. Biologiska inventeringsnormer, Fåglar).  Metoden går ut på att kartlägga antalet revir med 

hjälp av upprepade besök i området. Vid varje besök plottar man revirhävdande fåglar på en 

besökskarta. Givetvis noterades även direkta bofynd eller fynd av ungar. Konstaterad eller säkerställd 

häckning: fynd av bon eller ungar. Sannolik häckning: fynd av revirhävdande fågel vid minst tre olika 

tillfällen. Möjlig häckning: revirhävdande fågel vid mindre än tre tillfällen. En del noteringar gjordes 

även ifrån det angränsade området, detta kommenteras direkt i anslutning till varje art. 

Tio besök gjordes under perioden 9 april till 18 juni 2013, främst på morgnarna, men även några 

kvällsbesök gjordes, totalt cirka 8 timmar. Men även kortare besök gjordes både före och efter denna 

period, för eventuella kompletteringar.   

 

 

 

  

  

 Men vissa delar är mer frodiga. 

 

Tack 

Ekonomiskt bidrag för genomförandet av inventeringen har erhållits från Gyllenstiernska  

Krapperupsstiftelsen. Tack till Thomas Wallin för hjälp med kartmaterialet. 
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Resultat 

Fasan Phasianus colchicus 

Två revirhävdande tuppar men inga hönor observerade under perioden. 

Ringduva Columba palumbus 

Ett par häckade. 

Gök Cuculus canorus 

Inga observationer, men hörd bl.a. nere ifrån Görse källa och i området runt Lunnabjär. 

Större hackspett Dendrocopos major 

En tillfällig observation i medio juni. 

Järnsparv Prunella modularis 

En tillfällig observation i medio juni. 

Näktergal Luscinia luscinia 

En observation 21 maj, eventuellt en tillfällig rastare. 

Rödstjärt Phoenicurus phoenicurus 

Ett par häckade. Arten hörs numera även ute i lantbrukslandskapet runt gårdar eller i mindre 

träddungar. 

Buskskvätta Saxicola rubetra 

Endast tillfälliga observationer, troligen  rastande sträckfåglar. 

Koltrast Turdus merula 

Ett par häckade. 

Kärrsångare Acrocephalus palustris 

En tillfällig observation i ultimo maj. 

Rörsångare Acrocephalus scirpaceus 

En tillfälligt rastande fågel hörd, primo juni.  

Härmsångare Hippolais icterina 

Ett permanent revir. 

Törnsångare Sylvia communis 

Två par häckade. 



Trädgårdssångare Sylvia borin 

Ett permanent revir. 

Svarthätta Sylvia atricapilla 

Ett par häckade. 

Gransångare Phylloscopus collybita collybita 

Ett par häckade. Artens invandring tog fart på 1970-talet och finns numera i stort sett all skogsmiljö i 

Kullabygden.  

Blåmes Cyanistes caeruleus   

Ett par häckade. 

Talgoxe Parus major   

Ett par häckade. 

Nötväcka Sitta europaea 

0-1 par. Lite förvånande med tanke på skogsområdets minimala storlek, men kan möjligen även 

komma från närbelägna skogsområden. Kanske till en del beroende på ovanligt god födotillgång 

under 2013, ekarna var kraftigt angripna och saknade nästan helt löv i början av juni.  

Skata Pica pica 

Endast ett par tillfälliga observationer. 

Kråka Corvus corone 

Ett par häckade. 

Bofink Fringilla coelebs 

Två par häckade. 

Grönfink Chloris chloris 

Möjligen ett par. 

Hämpling Carduelis cannabina 

Noterades vid ett flertal tillfällen men inga närmare häckningskriterier. Troligen överflygande fåglar 

från de angränsande ängsmarkerna. 

Gulsparv Emberiza citrinella 

Två  par häckade. 

 



Diskussion 

Reservatet är litet och hyser ett fåtal häckande par, dock är antalet arter trots allt en positiv 

överraskning. Detta trots att det är dåligt med undervegetation i  dungen och att den är utsatt för 

vindar från de flesta håll. Men reviren fanns också främst i de minst vindutsatta delarna. Utmed 

höjdsträckningen  från Bräcke mölla via Zackows mosse och vidare till Görse källa och skogsområdet 

runt Fjälastorp finns ett antal skogsdungar eller andra biotoper vilka sannolikt är gynnsamt för 

artrikedomen i området. 

I de tidigare angränsade grustäkterna fanns stora kolonier av backsvalor som försvann när marken 

återställdes. Här fanns också de sista kornsparvarna som häckade i Brunnby församling, mellan 

Smedstorp och Brunnby. Arten försvann härifrån 1982. 

Runt "Bjäred" fanns det gott om revirhävdande sånglärkor inventeringsåret 2013. Sånglärkan är 

numera upptagen på den svenska rödlistan som nära hotad. Precis såsom Höganäs kommun 

föreslagit i sin Naturvårdsplan bör kanske ängsmarken söder om reservatet även avsättas som 

naturreservat för att långsiktigt säkerställa reservatet och landskapsbilden. 

 

 

 

 

Referenser  

ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i Sverige 2015. ArtDatabanken SLU, Uppsala. 
 http://www.artdatabanken.se  
 
Artportalen 2016. http://www.artportalen.se 

Naturvårdsverket.  http://skyddadnatur.naturvardsverket.se 

Nilsson, K.G. & Peterz, M. 2016. Häckfågelfaunan på Kullaberg 1974-2014. Anser,  
supplement nr 70. 
 
SkOF. Skånsk rödlista 2015. http://www.skof.se/fsk/Rodlista/rodlista.php. 

SNV RR 1978:1. Biologiska inventeringsnormer, Fåglar. 

 

http://www.artdatabanken.se/
http://www.artportalen.se/

