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Inledning
För sjätte året i rad genomfördes häckfågelinventering på Fredriksdal museer och
trädgårdar i Helsingborg. Syftet var att fortsatt kartlägga fågelbeståndet, primärt för
de häckande arterna, men också i ett försök att skapa en helhetsbild över områdets
betydelse för fågellivet.
Under våren/sommaren (mars-juni) gjordes sammanlagt 28 inventeringsbesök på
Fredriksdal. Vid varje inventeringstillfälle besöktes hela eller utvalda delar av
området och samtliga fåglar (revirhävdande, sjungande, varnande, bobyggande)
noterades på en exakt eller något sånär exakt plats. Även rastande, födosökande,
förbiflygande och sträckande fåglar antecknades. Allt eftersom inventeringen
fortskred, noterades givetvis även resultaten av häckningarna – d.v.s. avkomman. För
att fastställa antalet häckande arter och par, har revirkarteringsmetoden använts.

Resultat och diskussion
Under våren/sommaren noterades totalt 60 fågelarter på Fredriksdal, (vilket är något
färre än genomsnittet för 2017-22, som ligger på 66 arter/år) Av dessa häckade 30
arter med sammanlagt 123 par, vilket är det lägsta antal arter och par i den pågående
inventeringsserien.
En ny fågelart för Fredriksdal noterades under våren. Det var en ensam stjärtmes som
rastade en kort stund vid Alkärret 4 maj innan den drog vidare. Därmed har totalt 113
fågelarter noterats på Fredriksdal.
Inventeringen av Fredriksdals häckfåglar 2022 visade på både positiva och negativa
resultat. På den positiva sidan fanns resultaten för ringduva, som häckade med 15 par,
vilket är nära snittet för de senaste sex årens inventeringar som ligger på 16 par.
Koltrast häckade med 10 par (snitt 2017-22 – 11,6 par), blåmes med 11 par (snitt 9,5
par), talgoxe med 10 par (snitt 9,8 par) och rödstjärt med 10 par (snitt 12,5 par).
Negativt var däremot att en del arter som häckat regelbundet de senaste åren saknades
i år. Dessa var gräsand, järnsparv, taltrast och pilfink. Dessutom visade gråsparven
oroväckande låga siffror med bara ett häckande par. Gröngöling och ormvråk
saknades också bland de häckande arterna, trots att båda visade intresse för området
kring Tallskogen, där den röda gladan häckade i fjol.
Från den övriga faunan på Fredriksdal, kan nämnas rödräv, vildkanin, ekorre, vanlig
groda och näbbmus.

Nyfiken gräsandhona. Arten häckade inte i år - foto: Johan Thelander

Tabell 1: Antal häckande arter och par på Fredriksdal 2022

Säkerställd häckning
Art

Sannolik häckning

Antal
par

Art

Möjlig häckning

Antal
par

Rörhöna

1

Svarthätta

7

Fiskmås

1

Trädgårdssångare

2

Ringduva

15

Lövsångare

2

Större hackspett

1

Gransångare

5

Sädesärla

2

Svartvit flugsnappare

1

Gärdsmyg

4

Stenknäck

1

Rödhake

4

Rödstjärt

10

Koltrast

10

Björktrast

6

Ärtsångare

2

Art

Antal
par

Törnsångare

1

Talgoxe

10

Blåmes

11

Nötväcka

3

Trädkrypare

1

Trädgårdsträdkrypare

1

Kråka

3

Skata

3

Kaja

5

Stare

3

Gråsparv

1

Bofink

5

Grönfink

2

24 arter

105

6 arter

Diagram 1:
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Rödlistan
I Sverige har vi c:a 250 häckande fågelarter. 2005 var 78 av dem rödlistade (31 %).
2010 förekom 91 arter på rödlistan (36,2%). 2015 hade antalet rödlistade fågelarter
ökat till 99 (39,6 %). Den senaste listan, som är från 2020, innehåller inte mindre än
121 arter (48,4 %) En mycket oroande utveckling. (Allt om rödlistade arter finns att
läsa på Artdatabanken.se)

”I Rödlistan 2020 har antalet rödlistade fågelarter ökat med 22 sedan 2015. Flera
vanliga fågelarter är rödlistade för att de minskar kraftigt. Det finns tack vare
fågeltaxeringen bra data för många fågelarter och därför går det att upptäcka en
förändring på ett tidigt stadium. Sannolikt skulle fler relativt vanliga arter i andra
organismgrupper varit rödlistade om vi hade lika bra miljöövervakningsdata som för
fåglarna. För att kunna upptäcka minskning av både vanliga och mindre kända arter
är det viktigt att samhället satsar på ytterligare övervakning av trender, exempelvis
för insekter som misstänks ha minskat i stora delar av Sverige.” (Källa.
Artdatabanken 2020)

Rödlistade arter som häckade på Fredriksdal våren/sommaren 2022
Fiskmås

Nära hotad

Kråka

Nära hotad

Björktrast

Nära hotad

Stare

Sårbar

Ärtsångare

Nära hotad

Grönfink

Starkt hotad

Svartvit flugsnappare Nära hotad

Kråka - en av våra rödlistade arter - foto: Johan Thelander

ARTLISTA VÅREN/SOMMAREN 2022
(Siffrorna inom parentes avser antalet häckande par på Fredriksdal 2017-21.
Uppgifterna om bestånd och status, som redovisas för de arter som häckat i år, är
hämtade från Svensk fågeltaxering och Artdatabanken)

Vitkindad gås
4 maj sågs 250 vitkindade gäss sträcka mot ost över området.

Gräsand (1,0,1,1,1) 0 par
Från att ha häckat fyra av de fem senaste åren, skred inte gräsänderna till häckning på
Fredriksdal i år. Men kanske man inte skall klandra dem för det, då de varje år mist
sina ungar på grund av predation, i första hand från kråkor. Gräsanden har kanske
insett det ”självmordsaktiga” i att försöka föda upp ungar när det lurar illvilliga
individer i området. Dock sågs gräsänder besöka Fredriksdal lite då och då, med som
mest 3 hanar och 2 honor 13 maj.

Gräsand hane - foto: Johan Thelander

Gråhäger
Vid fem tillfällen sågs arten flyga förbi området under våren. Det har spekulerats
kring om den grå hägern vid något eller några tillfälle har gått ner och rastat på
Fredriksdal eller ej. För egen del har jag aldrig sett det hända, men uppgifter från
personal på Fredriksdal hävdar att så har skett.

Gråhäger - foto: Johan Thelander

Storskarv
Vid några tillfällen sågs storskarvar flyga över området.

Röd glada (0,0,0,0,1) 0 par
I fjol (2021) häckade den röda gladan för första gången på Fredriksdal och fick ut två
ungar. Förhoppningarna var därför stora att häckning skulle äga rum även i år. Men så
blev tyvärr inte fallet. Visst intresse från gladornas sida fanns dock, framför allt i
början av inventeringsperioden, men mattades efter hand av.

Röd glada. Arten häckade inte på Fredriksdal i år - foto: Johan Thelander

Ormvråk (1,0,1,1,0) 0 par
Under våren gjordes ett tio-tal observationer av arten inom området.

Sparvhök
Sågs vid något tillfälle jaga i området.

Rörhöna (1,1,1,1,1,) 1 par
Bestånd i Sverige 2018: 3 100 par – oförändrat sedan 2012 – livskraftig
Rörhönans ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

24 mars

24 mars

23 mars

30 mars

Den 24 mars anlände paret rörhöna till Aledammen efter övervintring på okänd ort.
Rörhönorna på Fredriksdal har varje år lämnat området under sensommaren, till
skillnad från sina artfränder i Öresundsparken och Jordbodalen. Dessa rörhönor
brukar övervintra i sina häckningsområden och framför allt de i Öresundsparken, är i

vissa avseenden lika gräsänder i sitt beteende och håller gärna tillgodo av den mat
som förbipasserande människor serverar dem. Detta beteende har inte Fredriksdals
rörhönor. Trots att många människor dagligen passerar förbi ”deras damm”, behåller
de sin integritet och undviker oss människor så långt det är möjligt.
Resultatet av årets häckning var gott och 17 maj kläcktes fem ungar fram och i
skrivande stund (början av juli) hade samtliga växt till sig och var vid god vigör. Ett
bättre resultat än tidigare år, då predatorer (kråkor) decimerat kullarna. Nämnas kan
också att bara någon vecka efter att ungarna kläckts, påbörjades ett nytt bobygge och
häckning, vars resultat är okänt.
ROLIGT ATT VETA OM RÖRHÖNA
Längd: 33 cm
Äter: Vattenväxter, frön, bär, insekter, maskar, sniglar
Biotop: Dammar, småvatten.
Boet: Korgformat – placerat på grunt vatten med rik växtlighet
Kullstorlek: 5 – 11 ägg (ofta två kullar)
Äggfärg: Gulvitgrå med rödbruna och grå fläckar
Ruvningstid: 19 – 22 dygn
Maxålder: 11 år 9 mån

Ung rörhöna i Aledammen. Arten häckade för sjätte året i rad - foto: Johan Thelander

Strandskata (0,0,1,1,1) 0 par
Tre år i följd (2019-21) häckade strandskata vid ”Gamla Mejeriet”. Men nu håller
man på och river bygget vilket gjort häckning omöjlig där för arten. Dock sågs
strandskator relativt frekvent flyga över Fredriksdal och vid några tillfällen sågs även
enstaka individer födosöka inom området.

Morkulla
17 mars fick jag en rapport från Hedda Hammer om en ”avvikande” fågel på
Fredriksdal. Efter utseende – och lätesbeskrivning, fastställdes det att det var en
morkulla. Tidigare har övervintrade morkullor noterats 2017 och 2019.

Gråtrut
Ofta ses gråtrutar flyga förbi området, men relativt sällan ses arten rasta och
födosöka. Men så skedde vid ett par tillfällen under våren, bland annat den 3 juni då
nio individer hade samlats i en av hästhagarna till något som närmast kunde liknas
vid ett ”gråtruts-riksdag”. Inte så mycket födosök, men väl en massa ”gnabbande”
sinsemellan.

Gråtrut vid död kanin med skator i bakgrunden - foto: Johan Thelander

Fiskmås (2,1,2,2,3) 1 par
Bestånd i Sverige: 100 000 par – trots oförändrat bestånd sedan 2012, har arten fått
ändrad status från livskraftig till nära hotad
Liksom strandskatan, har fiskmås tidigare år häckat vid Gamla mejeriet strax söder
om Fredriksdal. Men på grund av rivningsarbetet ägde det i år inte rum någon
häckning där. Däremot fanns ett par, som liksom tidigare år häckade på taket i
Stadskvarteren.

Skrattmås
Arten ses bara sporadiskt på Fredriksdal. Under våren två observationer - 13 maj
och 3 juni med 1 ex vardera.

Ringduva (15,14,18,16,17) 15 par
Bestånd i Sverige (2018) 980 000 par – beståndet har enligt Svensk fågeltaxering
och BirdLife varit oförändrat sedan 2012, men en klar ökning har märkts, åtminstone
lokalt, det senaste åren– livskraftig
Ringduvan är en av de mest frekvent häckande arterna på Fredriksdal och fanns
under våren spridd över hela området.

Ung ringduva - foto: Centrumskolan

Stadsduva
Då och då besöktes Fredriksdal av stadsduvor, men i mycket mindre omfattning än
man hade kunnat förvänta sig.

Kattuggla
24 maj sågs en kattuggla rasta i närheten av Aledammen, till stor förtret för områdets
stationära trastar. Det har genom åren spekulerats i om och när arten åter skulle häcka
på Fredriksdal – senast kända häckning var 2008 – men trots en relativt nyligen
uppsatt uggleholk bakom Timmersågen, så har arten inte häckat.

Större hackspett (3,2,2,3,2) 1 par
Bestånd i Sverige (2018): 210 000 par – enligt Svensk fågeltaxering och BirdLife har
beståndet varit oförändrat sedan 2012 – livskraftig
Ett något sämre häckningsresultat än tidigare år med endast ett par inom området.
Utanför området – i Fredriksdalskogen – fanns dock ytterligare ett par.

Större hackspett - foto: Johan Thelander

Gröngöling (2,1,1,1,0) 0 par
Från att ha varit en karaktärsfågel på Fredriksdal, är nu arten sedan två år tillbaka
borta som häckfågel. Endast en observation av arten gjordes under våren den 2 april,
av Ricky Wrentner medarbetare på Fredriksdal - då arten hördes ropa. Efter det inga
observationer.
Självklart kommer man inte ifrån spekulationer kring varför arten försvunnit som
häckfågel på Fredriksdal. Det kan ju vara så att de gamla gröngölingarna inte längre
är i livet och att ungfåglarna etablerat nya revir på andra platser. Kan självklart också
bero på andra faktorer, men därom vet jag inget.

Tornseglare
De första tornseglarna dök upp 17 maj och sågs efter det frekvent födosöka över
området. 23 juni sågs ett 30-tal individer.

Ladusvala
Sett ur ladusvaleperspektiv borde Fredriksdal utgöra en perfekt miljö för arten. Och
när jag började min inventerings-serie 2017, visade ladusvalan mycket stort intresse
för Stallet och mycket tydde på att häckning var nära förestående. Men så blev inte
fallet och sedan dess har ladusvalan år från år alltmer tappat intresse för Fredriksdal
och observationerna har blivit färre och färre. I år endast en handfull observationer.

Hussvala
Endast en observation under våren den 17 maj, då 1 ex födosökte i området.

Sädesärla (5,4,4,3,2) 2 par
Bestånd i Sverige (2018): 291 000 par – arten bedöms som livskraftig, trots att en
betydande minskning har skett. 2012 fanns det 410 000 par i Sverige, medan siffran
sjunkit till 291 000 par 2018 – livskraftig
Sädesärlan har successivt minskat i antal på Fredriksdal under de senaste sex åren. I
år häckade endast två par. Ett par i Stadskvarteren och ett vid Herrgården. Dock var
häckningarna lyckade och båda paren fick ut ungar.

Sädesärla - foto: Johan Thelander

Gärdsmyg (3,3,5,5,5) 4 par
Bestånd i Sverige (2018) 857 000 par – arten har ökat kraftigt. 2012 bedömdes det
finnas 500 000 par i Sverige, 2018 hade antalet par ökat till 857 000 – livskraftig
Gärdsmygen har under åren haft en stabil population på Fredriksdal och årets fyra
häckande par ligger på medeltal för de sex inventeringsåren. Paren fanns i år vid
Aledammen, Timmersågen, Granskogen och vid Entrén.
ROLIGT ATT VETA OM GÄRDSMYG
Längd: 9 – 10 cm
Äter: Spindlar och insekter
Boet: Runt och byggs i tätt buskage, ofta placrerat strax över marken.
Kullstorlek: 5 – 8 ägg
Äggfärg: Vit
Ruvningstid: 14 – 15 dygn

Gärdsmyg - foto: Johan Thelander

Rödhake (4,4,4,7,5) 4 par
Bestånd i Sverige (2018) 3 847 000 par – en svag ökning med 47 000 par sedan
2012 – livskraftig
Har en stabil population på Fredriksdal.
ROLIGT ATT VETA OM RÖDHAKE
Längd: 12 – 14 cm
Äter: Frön, bär och ryggradslösa smådjur
Boet: I stubbhål, bland rötter, under små träd, rotvältor
Kullstorlek: 5 – 6 ägg
Äggfärg: Gulaktiga och rödbrunfläckiga
Ruvningstid: 12 – 15 dygn
Ungar i boet: 11 – 17 dygn

Rödhake - foto: Johan Thelander

Rödstjärt (19,12,11,16,8) 10 par
Bestånd i Sverige (2018) 905 000 par – Svensk fågeltaxering och BirdLife anger att
trenden, sett över 30 år, visat på ett ökande bestånd i Sverige, medan trenden sett
över de senaste 10 åren indikerar en minskning. 2012 bedömdes 1 130 000 par häcka
i Sverige, medan siffran för 2018 var 905 000 par. I Danmarks Ornitologiska
Förenings nyhetsbrev kunde man i juni 2020 läsa att rödstjärten har fördubblat sitt
bestånd i Danmark sedan 1970-talet. Som ett par av orsakerna anges ökad plantering
av lövskog, samt bevarandet av ”gamla trädgårdar” – livskraftig
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

20 april

23 april

14 april

21 april

Första rödstjärten i Nordvästskånes sågs 13 april vid Ättekulla Helsingborg. En vecka
senare anlände arten till Fredriksdal. I år häckade arten med 2 par i Fruktträdgården,
1 par vid Timmersågen, 1 par i holk vid Entrén, 1 par i Ekskogen, 1 par i Risbygden,
1 par vid Ågård, 1 par vid Lillaryd, 1 par i Skogsbetesmarken och 1 par i Almskogen.

ROLIGT ATT VETA OM RÖDSTJÄRT
Längd: 14 cm
Äter: Insekter och ibland bär
Biotop: Skog, trädgårdar, parker – varma platser.
Boet: Byggs av gräs, bark, mossa, invändigt beklätt med hår och fjädrar. Kan vara
placerat i holk, i jordhål, ihålliga träd etc.
Kullstorlek: 6 – 7 ägg
Äggfärg: Blågröna
Ruvningstid: 14 dygn
Ungar i boet: 12 – 15 dygn

Rödstjärt hona - foto: Johan Thelander

Buskskvätta
Den 17 maj sågs 3 buskskvättor födosöka i området runt Malttorkan.

Koltrast (12,11,15,12,10) 10 par
Bestånd i Sverige (2018) 1 815 000 par – beståndet har ökat med 15 000 par sedan
2012 – livskraftig
.
Koltrasten är en av de fågelarter som kan ses på Fredriksdal året om. Den är också en
av de arter som haft ett relativt stabilt bestånd genom åren och går att finna i de flesta
biotoper i området.

Koltrastens ägg

ROLIGT ATT VETA OM KOLTRAST
Längd: 25-26 cm
Äter: Frön, insekter, bär och maskar
Biotop: Koltrsten finns i trädgårdar, skogar och parker i södra och mellersta Sverige,
samt längs Norrlandskusten.
Boet: På marken eller i ett träd, oftast på under 3 m höjd. Stor variation på boplatser.
Byggt av torrt gräs och lera, fodrat med tunna strån. Liknar björktrastens bo, men
kännetecknas av rikligt med grön mossa i ytterväggen.
Kullstorlek: 2 – 6 ägg
Äggfärg: Grönblå med bruna prickar
Ruvningstid: 11 – 14 dygn
Ungar i boet: 12 – 15 dygn

Koltrast hane - foto: Johan Thelander

Björktrast (20,16,12,11,9) 6 par
Bestånd i Sverige (2018) 594 000 par – björktrasten har nyligen klassats som nära
hotad och därmed rödlistats, efter att tidigare bedömts som livskraftig. Tittar man på
beståndssiffrorna de senaste åren, så kan man undra vad som ligger bakom
rödlistningen. 2012 bedömdes det finnas 600 000 par i Sverige, medan siffran för
2018 var 594 000 par. En minskning förvisso, men en obetydlig sådan och en siffra
som mycket väl kan ligga inom felmarginalen i bedömningen. Artdatabanken skriver:
”En minskning av populationen pågår eller förväntas ske”- nära hotad
Björktrasten har successivt minskat som häckfågel på Fredriksdal, vilket ligger i linje
med den minskning som pågår eller förväntas ske. I år häckade björktrasten vid
Timmersågen vid Alkärret, i Engelska parken samt Skogsbetesmarken.

Björktrast – håller successivt på att minska - foto: Johan Thelander

Taltrast (2,1,2,1,1) 0 par
Endast observerad vid två tillfällen under våren/sommaren.

Rödvingetrast
Antalet rödvingetrastar som rastar på Fredriksdal under sin flyttning norrut varierar
från år till år. I år endast observerad vid två tillfällen - 12 april med 5 ex och 14 april
med 3 ex.

Svarthätta (12,10,10,10,7) 7 par
Bestånd i Sverige (2018) 1 440 000 par – beståndet har minskat med 50 000 par
sedan 2012 – livskraftig
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

20 april

18 april

10 april

8 april

Trots att en del tropikflyttare anländer allt tidigare under våren, så har svarthättan

tvärt emot detta anlänt senare och senare till Fredriksdal under de senaste 4 åren. I år
så sent som den 20 april. Detta kan givetvis vara tillfälligheter. Det finns i
sammanhanget anledning att konstatera att det verkar som att allt fler svarthättor
väljer att övervintra och en hel del rapporter om januarifynd finns från runt om i
Sverige. Arten häckade i år i samma områden som tidigare år och par återfanns vid
Aledammen, Alkärret, Bokskogen, Ekskogen, Timmersågen, Teatern och
Skogsbetesmarken. Några större ansamlingar noterades inte, men runt slutet av april
och början av maj sågs en del genomflyttare som födosökte och rastade.
ROLIGT ATT VETA OM SVARTHÄTTA
Längd: 14 cm
Äter: Insekter, bär och frukt.
Biotop: Lummiga lövskogar, ej alltför välskötta herrgårdsparker och i anslutning till
vatten.
Boet: Placeras i buskage eller högre örtvegetation nära marken.
Kullstorlek: 4 – 6 ägg
Äggfärg: Vitaktiga med bruna fläckar och ibland med rödaktig anstrykning
Ruvningstid: 13 – 14 dygn
Ungar i boet: 9 – 11 dygn

Svarthätta hane - foto: Johan Thelander

Trädgårdssångare (6,4,5,4,1) 2 par
Bestånd i Sverige (2018) 1 168 000 par – beståndet har minskat med 32 000 par
sedan 2012- livskraftig
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

17 maj

12 maj

8 maj

10 maj

Arten anlände till Nordvästskåne 1 maj och till Fredriksdal den 17:e. Liksom i fjol
häckade arten vid Aledammen och dessutom ett par vid Ekskogen.

Ärtsångare (2,4,2,1,2) 2 par
Bestånd i Sverige (2018) 145 000 par – har minskat med 30 000 par sedan 2012 och
gått från livskraftig till nära hotad enligt Artdatabankens bedömning – nära hotad
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

4 maj

9 maj

24 april

26 april

Första ärtsångaren rapporterades från Nordvästskåne 19 april, men det dröjde ändå
till den 4 maj innan den dök upp på Fredriksdal. I år häckade arten framgångsrikt
med två par.

Ärtsångare - foto: Johan Thelander

Törnsångare (4,4,2,1,0) 1 par
Bestånd i Sverige (2018) 248 000 par – beståndet har minskat med 2 000 par sedan
2012- livskraftig
Törnsångaren har minskat i antal på Fredriksdal vilket är helt i linje med
minskningen för Sverige, även om vissa rapporter anger en viss stabilisering av
populationen. I år häckade ett par i Risbygden.

Kärrsångare (0,0,1,0,0) 0 par
5 juni hördes 1 ex sjunga vid Näckrosdammen, vilket blev den enda observationen av
arten under våren/sommaren.

Rörsångare
Näckrosdammen lockar tydligen då och då till sig en och annan lite ”udda”sångare.
16 juni hördes en rörsångare sjunga där.

Lövsångare (5,3,4,3,2) 2 par
Bestånd i Sverige (2018) Svensk fågeltaxering delar in lövsångaren i sydlig
(Phylloscopus t.trochilus 7 596 000 par) och nordlig (Phylloscopus trochilus
acredula 5 614 000 par) där den nordliga bedömts minska och den sydliga öka något
– livskraftig
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

17 april

29 april

12 april

21 april

Den första lövsångaren i Nordvästskåne noterades 14 april och på Fredriksdal sågs
och hördes den första tre dagar senare. Lövsångaren betraktas av många som
Sveriges vanligaste fågelart, men hur det förhåller sig med den saken vill jag låta vara
osagt. Faktum är att den inte är den vanligaste arten i Nordvästskåne och definitivt
inte på Fredriksdal.

Lövsångare - foto: Johan Thelander

Gransångare (8,5,7,10,5) 5 par
Bestånd i Sverige (2018) Även för gransångaren delas Sveriges bestånd in i sydlig
(Phylloscopus collybita collybita 213 000 par) och nordlig (Phylloscopus collybita
abietinus 339 000 par) där den nordliga rasens bestånd har ökat med drygt 110 000
par och den sydliga rasens med c:a 180 000 par sedan 2012 – livskraftig
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

17 april

10 april

26 mars

24 mars

Gransångaren hördes sjunga för första gången under våren vid Utvälinge i
Nordvästskåne, men det dröjde ända till den 17 april innan den dök upp på
Fredriksdal, vilket är en vecka senare än i fjol och drygt tre veckor senare än 2019.
I år häckade 5 par inom området, vilket är något färre än snittet för de sex inventeringsåren, vilket ligger på 6,6 par. Arten fanns vid Timmersågen, Aledammen,
Ekskogen, Granskogen och Skogsbetesmarken,

Gransångare -foto: Johan Thelander

Grönsångare
Endast en observation under våren den 3 maj då 1 ex sjöng i Bokskogen.

Kungsfågel
25 mars var Mats Karlsson, rektor för Centrumskolan, ute med sina elever på
exkursion i området och observerade då 7 kungsfåglar som födosökte i Granskogen. I
övrigt inga obsar under våren/sommaren.

Svartvit flugsnappare (1,1,1,1,1) 1 par
Bestånd i Sverige (2018) 1 122 000 par – har minskat med c:a 280 000 par sedan
2012 - nära hotad
Ankomst till Fredriksdal
2022

2021

2020

2019

26 april

30 april

24 april

21 april

Den svartvita flugsnapparen anlände till Nordvästskåne 15 april. Arten häckade i
samma område på Fredriksdal som i fjol – i Ekskogen.

Svartvit flugsnappare hane - foto: Johan Thelander

Grå flugsnappare (1,0,0,1,0) 0 par
Enda observation under våren var 1 ex id Timmersågen 9 maj.

Talgoxe (10,8,11,11,9) 10 par
Bestånd i Sverige (2018) 2 838 000 par – beståndet har ökat med 238 000 par sedan
2012 – livskraftig
Talgoxen hade ett bra häckningsår som resulterade i stora kullar. Arten häckade bland
annat i holk vid Entrén och här, som på bilden, i holk vid Centrumskolans lekplats.

Talgoxe vid sin holk - foto: Centrumskolan

Blåmes (11,6,9,11,9) 11 par
Bestånd i Sverige (2018) 774 000 par – beståndet har ökat med 74 000 par sedan
2012 – livskraftig
Jämfört med en del andra arter hade blåmesen ett gott häckningsår och många ungar
kom på vingarna. Arten uppvisar en stor uppfinningsrikedom när det gäller val av
boplats och bon kunde hittas i såväl holkar som ihålliga träd och ventiler.
ROLIGT ATT VETA OM BLÅMES
Längd: 12 cm
Äter: Insekter larver och puppor. Besöker gärna fågelbord där den hackar på tajg
och äter frön.
Biotop: Löv och blandskog, trädgårdar och parker
Boet: I holk eller håligheter. Boet byggt av mossa, ull, hår och litet fjädrar.
Kullstorlek: 6 – 14 ägg
Äggfärg: Vita med rödaktiga fläckar
Ruvningstid: 12 – 15 dygn
Ungar i boet: 16 – 20 dygn

Blåmes - foto: Johan Thelander

Blåmesungar - foto: Johan Thelander

Stjärtmes
Den 4 maj sågs en ensam stjärtmes vid Alkärret, vilket var det första fyndet för
Fredriksdal.

Nötväcka (4,2,3,5,3) 3 par
Bestånd i Sverige (2018) 264 000 par – beståndet har ökat med c:a 70 000 par sedan
2012- livskraftig

Nötväckan håller en stabil population på Fredriksdal.

Nötväcka - foto: Johan Thelander

Trädkrypare (2,1,2,1,1) 1 par
Bestånd i Sverige (2018) 1 119 000 par – beståndet har ökat med 369 000 par sedan
2012, enligt Svensk fågeltaxering - livskraftig

Trädgårdsträdkrypare (0,0,0,0,1,) 1 par
Liksom i fjol skedde hybridhäckning mellan trädgårdsträdkrypare och trädkrypare
och den 16 juni sökte hela familjen föda vid Alkärret.

Foto: Johan Thelander

Kråka (3,3,4,3,4) 3 par
Bestånd i Sverige (2018) 145 000 par – kråka, eller som den ofta benämns grå kråka
för att skilja den från svart kråka som har en mer västlig utbredning, har nyligen
klassats som nära hotad av Artdatabanken. Minskningstakten av reproduktiva
individer har uppgått till 24 % under de senaste 18 åren - nära hotad

Råka

(6,4,4,2,0) 0 pa

Ingen häckning i år, men råkan sökte ofta föda i området.11 juni

Kaja (7,8,8,8,6) 5 par
Bestånd i Sverige (2018) 199 000 par – enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering
visar statistiken på en minskning med 49 000 par sedan 2012. Artdatabanken anger
2020 att beståndet åter är ökande. Egna reflektioner, bl.a. baserat på resultat av
sträckräkningar vid Falsterbo och vid Stenbänken, visar också på en ökande
population – livskraftig
Häckning i skorstenar i Stadskvarteren och vid Almskogen och Engelska parken.

Porträttbild av kaja - foto: Johan Thelander

Skata (3,4,5,5,3) 3 par
Bestånd i Sverige (2018) 184 000 par – antalet par har minskat från 220 000 par
2012, till 184 000 par 2018. Enligt Artdatabanken pågår en minskning av arten eller
förväntas ske – livskraftig

Skatan är en av de fågelarter som kan ses på Fredriksdal året runt och som också
häckar frekvent inom området. I år häckade 3 par framgångsrikt.

Skata - foto: Johan Thelander

Stare (7,4,4,4,3) 3 par
Bestånd i Sverige (2018) 403 000 par - enligt Artdatabanken varierar bedömningen
av arten från sårbar till starkt hotad. En minskning av beståndet har skett sedan 2012
med c:a 100 000 par - sårbar
Ofta sågs starar födosöka inom området och också flyga iväg med maten till utanför
området. Inne på Fredriksdal bedömdes tre par häcka och samtliga fick ut ungar.
ROLIGT ATT VETA OM STARE
Längd: 22 cm
Äter: Insekter, larvet, maskar, sniglar och diverse bär, frukter och frön
Boet: I hål eller i holk. Byggt av halm, torra löv, strån och några fjädrar.
Kullstorlek: 3 – 8 ägg
Äggfärg: Ljusblå
Ruvningstid: 11-14 dygn
Ungar i boet: 17 – 25 dygn

Stare - foto: Johan Thelander

Gråsparv (35,18,11,11,6) 1 par
Bestånd i Sverige (2018) 451 000 par – enligt BirdLife och Svensk fågeltaxering är
beståndet av gråsparv i Sverige oförändrat sedan 2012. Sett ur ett längre perspektiv
visar trenden däremot på en successiv minskning – livskraftig
I redovisningen av Fredriksdals häckfåglar 2017 står att läsa om gråsparven:
”Minst 10 par fanns i Stadskvarteren och 15 – 18 par vid Herrgården och Stallet.
Även vid Smedjorna fanns 3 – 4 par och några par i området kring Timmersågen.
Även om alla trender visar på en kraftig tillbakagång av arten i Sverige, så bedöms
den av Artdatabanken som livskraftig. Och livskraftig var den, åtminstone på
Fredriksdal, som bland annat genom sin djurhållning tillhandahåller en perfekt miljö
för den grå sparven”
….men det var då det. Sedan dess har en successiv och dramatisk minskning av

antalet gråsparvar skett i området och i år häckade endast ett par under takpannor i
Herrgårdsbyggnaden, så det finns all anledning att hysa oro för artens framtid på
Fredriksdal. (Enligt uppgift från Christer Strid ytterligare en häckning vid
Herrgården. Ungar matades 11 juli av troligtvis samma föräldrar som vid första
häckningen)

Gråsparv hane - foto: Johan Thelander

Pilfink (7,2,3,2,1) 0 par

Enstaka observationer av arten under våren men ingen häckning inom området. Dock
häckade ett par i buskarna vid parkeringen utanför området. Även pilfink har minskat
från 7 häckande par 2017 till inget par i år.

Bofink (12,7,7,10,9) 5 par
Bestånd i Sverige (2018) 8 350 000 par – en minskning med 50 000 par sedan 2012
– livskraftig
Här föreligger en klar minskning av antalet häckande par på Fredriksdal. I år
bedömdes endast fem par häcka.

Bofink hane - foto: Johan Thelander

Grönfink (5,4,5,5,3) 2 par
Bestånd i Sverige (2018) 211 000 par – här föreligger en halvering av beståndet.
2012 beräknades beståndet till 430 000 par. 2018 hade siffran sjunkit till 211 000 par
- starkt hotad
Denna starkt hotade art söker sig fortfarande till Fredriksdal för att häcka, även om
antalet par har minskat. I år häckade två par.

Grönfink - foto: Johan Thelander

Steglits

(0, 0, 0, 1, 0) 0 par

Tre observationer av arten gjordes under maj månad.

Steglits - foto: Johan Thelander

Stenknäck (0,0,0,1,1) 1 par
Bestånd i Sverige (2018) 35 000 par – en fördubbling av beståndet har skett sedan
2012, då 17 000 par bedömdes finnas i Sverige – livskraftig
Stenknäcken verkar ha etablerat sig som häckfågel på Fredriksdal. Som mest sågs 4
ex 17 maj.
ROLIGT ATT VETA OM STENKNÄCK – HELSINGBORGS KOMMUNFÅGEL
Längd: 16 – 18 cm
Äter: Insektslarver, frön och kärnor från olika frukter
Biotop: Lövträdsrika områden
Boet: I träd eller buske, ofta högt upp. Består av kvistar och lav, fodrat med rötter och hår.
Kullstorlek: 4 – 5 ägg
Äggfärg: Blåaktiga med glesa kraftiga mörka fläckar
Ruvningstid: 12 – 14 dygn
Ungar i boet: 10 – 14 dygn

Stenknäck - foto: Johan Thelander

Ägg från några utvalda arter som häckar på Fredriksdal

Ringduva

Koltrast

Rödhake

Blåmes

Talgoxe

Bofink

Övrig fauna i urval
Det är självklart inte bara fåglar som utgör faunan på Fredriksdal. Inom området finns
också (förutom insekter) bl.a. rödräv, vildkanin, ekorre, vanlig groda och näbbmus.
Och givetvis diverse insekter och spindlar.

Näbbmus - foto: Gustaf Persson

Tabell 2: Antal häckande arter och par på Fredriksdal 1983 samt 2017-22
Art
Gräsand
Röd glada
Ormvråk
Rörhöna
Fiskmås
Strandskata
Ringduva
Gök
Gröngöling
Större hackspett
Sånglärka
Sädesärla
Järnsparv
Näktergal
Rödhake
Rödstjärt
Taltrast
Björktrast
Koltrast
Trädgårdssångare
Svarthätta
Ärtsångare
Törnsångare
Kärrsångare
Härmsångare
Lövsångare
Grönsångare
Gransångare
Gärdsmyg
Grå flugsnappare
Svartvit flugsnappare
Talgoxe
Blåmes
Nötväcka

1983
par
2
2
2
1
2
3
1
1
5
2
10
10
2
2
2
1
2
4
1
2
2

2017
par
1
1
1
2
15
2
3
5
2
4
19
2
20
12
6
12
2
4
1
5
8
3
1
1

2018
par
1
1
14
1
2
4
1
4
12
1
16
11
4
10
4
4
3
5
3
1

2019
par
1
1
1
2
1
18
1
1
2
4
3
4
11
2
12
15
5
10
2
2
1
1
4
7
5
1

2020
par
1
1
1
2
1
16
1
1
3
3
2
7
15
1
11
12
4
10
1
1
3
10
5
1
1

2021
par
1
1
1
3
1
17
2
2
1
5
8
1
9
10
1
7
2
2
5
5
1

2022
par
1
1
15
1
2
4
10
6
10
2
7
2
1
2
5
4
1

14
1
1

10
11
4

8
6
2

11
9
3

11
11
5

9
9
3

10
11
3

Trädkrypare
Trädgårdsträdkrypare
Skata
Kaja
Råka
Kråka
Stare
Gråsparv
Pilfink
Bofink
Hämpling
Grönfink
Steglits
Stenknäck

2
2
1
10
2
2
10
25
5
1
2
1

2
3
7
6
3
7
35
7
12
1
5
-

1
4
8
4
3
4
18
2
7
4
-

2
5
8
4
4
4
11
3
7
5
-

1
5
8
2
3
4
11
2
10
5
1
1

1
3
6
4
3
6
1
9
3
1

1
1
3
5
3
3
1
5
2
1

Totalt häckande arter
Totalt antal par

36
138

38
245

33
173

39
193

40
194

34
143

30
123

Fågelskådningens dag på Fredriksdal 8 maj
Ett samarrangemang mellan Kullabygdens Ornitologiska Förening, Studiefrämjandet
och Fredriksdal museer och trädgårdar
Enligt traditionen hölls även i år evenemanget Fågelskådningens dag rum på
Fredriksdal. Söndagen 8 maj hade ett 30-tal fågelintresserade samlats för att under
ledning av Ulrik Alm, Totta Sandberg. Leif Olsson och Christer Strid guidas runt
bland fåglarna på Fredriksdal museer och trädgårdar.
Så här skriver Ulrik Alm om dagen:
”Gransångaren börjar lätesmässigt bli allmängods bland en någotsånär van utepublik, lövsångaren fordrar lite mer öronkoncentration, svarthättan läggs direkt till
rubriken favoriter. Kråkfåglar – skata, råka, kaja och kråka – följde runt hela
vandringen. Den sistnämnda ofta i bråk med röda gladparet som ett flertal gånger
visade upp sig på nära håll. Vi hade även en ormvråk på skapligt håll. – Bra tillfällen
att öva skillnad i silhuett och flygsätt. Sädesärla och stare bildade avslut vid
herrgården.

Dessvärre saknade vi svalor och – som någon trogen Fredriksdalsvandrare påpekade
– gröngöling. Den brukar ”hyyla” i denna härliga närnatur. Förhoppningsvis finns
gröngölingen där – men avstod visning på Fågelskådningens dag. – Sånt får man
köpa!”

Ulrik Alm i guidningstagen på fågelskådningens dag 2022 - foto: Totta
Sandberg

Foto: Christer Strid

Fr.v. Ormvråk, Röd glada och Kråka, Ringduva - foto: Christer Strid
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