Häckande fåglar på golfbanan i Åhus sommaren 2016
I samråd med Per Hagberg och Pär Sjunnesson från golfklubben letade jag fram en lämplig
runda för att försöka få en uppfattning om vilka fåglar som häckar på golfbanan i Åhus
sommaren 2016.
Turen startade från parkeringen, fortsatte sedan bort till maskinhallarna och sedan till
pumphuset. Därefter bort till området mellan hål 4 och 5, vidare öster om och sedan
västerut tvärs igenom skogsdungen vid brukshundsklubbens lokaler. Därefter över hålen 12
och 6 bort mot Sånnarna och sedan norrut upp till stengärdsgården och sedan österut fram
till vägen ner till brukshundsklubben. Därefter över vägen och förbi dammarna och hål 17 –
därefter passerades ”Hole in one” och slutligen följdes stigen tillbaks till parkeringen.
Vid tre tillfällen – 9 maj, 23 maj och 22 juni – har jag följt den här rutten och noterat de
fågelarter, som jag hittat – dock utan att med någon större exakthet försöka beräkna antalet
häckande par. Också detta beslut efter samråd med Per Hagberg.
Utifrån resultaten av de följande inventeringarna har jag sedan försökt göra bedömningen
om häckning eller inte. Totalt har jag hittat 51 arter varav 13 är icke-tättingar – varav drygt
ett 30-tal kan anses som häckande.
Ett försök till sammanfattning av häckande fåglar:
Blåmes, bofink, hämpling, kaja, koltrast, lövsångare, pilfink, ringduva, rödstjärt, steglits,
sädesärla, talgoxe, och törnsångare häckar på flera ställen inom berört område.
Föräldrafåglar med mat i näbben till ungarna sågs av de här arterna vid upprepade tillfällen.
Gransångare, grå flugsnappare, grönfink, nötväcka, stare, stenskvätta, svarthätta, svartvit
flugsnappare, trädpiplärka, törnskata och ärtsångare lär också häcka på golfbanan – även om
det bara var vid enstaka tillfällen, som matande fåglar kunde iakttas. Detsamma gäller för
tofsmes, som sågs bl.a. vid parkeringen men också bland tallarna öster om
brukshundsklubben. Buskskvättor sågs i området närmast Sånnarna utan något säkert
belägg för häckning. Kärrsångare hördes också från högörterna mellan hålen 4 och 5 utan att
kunna ”överbevisas” om häckning. Inte heller taltrast, som noterades vid ett tillfälle i det här
området, kan konstateras häckande.
Ladusvalor sågs i anslutning till maskinhallarna vid alla tre besöken. Dock kunde jag inte hitta
några svalbon. Häckning dock ganska trolig.
Trädgårdssångare hördes från träden norr om drivingrangen – häckning oviss. Tornseglare
sågs på fler ställen längs inventeringsrutten – inte heller här kan häckning påvisas.
Råka häckar på ett antal platser. Vid första besöket sågs minst två bebodda råkbon med
ungar och matande föräldrar vid parkeringen. Resterande kolonier i tallarna öster besöktes
inte.

Hornuggla häckar troligen. Vid tredje besöket hördes en tiggande hornuggleunge i höga träd vid
”Birds nest”.
De båda tornfalkar, som sågs i tallskogen väster om hål 16, häckar nog inne i tallskogen på Sånnarna
och inte på golfbaneområdet. Detta gäller nog också för de röda glador, som noterades i samma
område.

Backsvala häckar nog inte. Vid andra besöket sågs flera backsvalor i luften, där banan
tangerar Sånnarna. Vid tredje besöket hittades bohål troligen efter backsvala i jordhögarna
vid pumphuset. Förmodligen hörde backsvalorna hemma i grustagen bort mot Horna.
Troligen häckar de trädlärkor, som noterades i området mot Sånnarna, inom
reservatsområdet.
Gulsparvar sågs på samma platser både vid andra och tredje besöket och kan nog häcka i
västra delarna av området och in mot södra delen av Sånnarna.
Björktrast sågs vid ett par tillfällen under första inventeringsrundan men inte senare. Inget
bevis för häckning! Detsamma gäller nötväcka, ormvråk, skogsduva och spillkråka.
Fiskmås, gravand, grågås, gräsand och strandskata häckar troligen inte heller. Kråkor sågs vid flera
tillfällen främst i västra delen av området – dock konstaterades ingen säker häckning. Detsamma
gäller skatan. Inte heller de rapphöns som sågs söder om brukshundsklubben lär häcka inom
golfbaneområdet.
Gulhämpling, som är den ”raraste” fågelarten kring golfbanan, har av andra fågelskådare
rapporterats från tallarna i den nyanlagda delen av banan. Östra Skåne från Åhus och söderut i
kommunen är också det område, där gulhämpling återfinns. Dock finns inga uppgifter om ev.
häckning.
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