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Under året ringmärktes totalt 19200 fåglar. De vanligaste fåglarna var på både Torhamn och 

Utklippan lövsångare och rödhake. Nämnas för fina antal ska också pärluggla (59 ex. på Torhamn och 

8 ex. på Utklippan) och  vaktel 8 ex. På Utklippan märktes 2 ungar av tordmule. På stänkarlistan fanns 

klubbens första bändelkorsnäbb och den 2:a blåstjärten. Nämnas kan också den brunsångare (den 

fjärde i ordningen) som fångades på Torhamn. 

 

Forsärla 

2010 var inte något lysande år i forsärleprojektets historia. Inte heller år 2011 var ett bra år. 11 

häckningar och 2 troliga häckningar kunde räknas in.  

Antalet ringmärkta ungar stannade på 39, vilket är lågt. Se tabell. 

Säkra häckningar förekom i  Holjeån (2), Mörrumsån (4), Mieån (2), Hällaryd (1), Bräkneån (1) och 

Lyckebyån (1). Troliga häckningar förekom i  Vierydsån (1) och Nättrabyån (1). Ett häckningsförsök 

gjordes också i Bräkneån. 

En trolig orsak till det dåliga resultatet under 2010 och 2011 är de kalla och långa vintrarna såväl i 

Sverige som i forsärlornas huvudsakliga övervintringsområde i västra och sydvästra Europa. 

Tabell: Häckningsresultatet under forsärleprojektet 2002 – 2010. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Häckning  13 7 13 14 11 18 16 15 9 11 

Trolig häckning      3 3 4 2 2 2 

Ringmärkta ungar  65 27 59 52 28 72 75 75 41 39 
 

 

Ejder 

Ejderstammen på Utklippan inventerades för 28:e  året i rad i slutet av vecka 18 och i början av vecka 

19 i maj. Glädjande nog kunde en återhämtning i antalet ruvande ådor noteras.  Sammantaget  

räknades 170 ådor in på  Södraskär (62), Hamnskär (7) och Norraskär(101). Degerhuvudet kunde inte 

inventeras på grund av blåst och sjöhävning.  Den röjning av buskar som genomfördes 2009 på 

framför allt Norrskär och Södraskär underlättade inventeringen avsevärt. 

Jämfört med 2010, då 154 ruvande ådor påträffades, är årets resultat en uppgång med 16 individer. 

2009 var antalet 151, 2008 69 och 2007 144. Ännu är det långt kvar till toppåret 1994 då Utklippan 

hyste 243 ruvande ådor.  

En redogörelse för möjliga orsaker till ejderns tillbakagång finns i länsstyrelsens rapport Varför 

minskar ejdern (Somateria mollissima)  på Utklippan och i övriga Östersjön?  Sök på länsstyrelsens 

hemsida efter Ejderrapport 2011:2. 

 



Kentsk tärna 

Efter att ha hållit till på Norrören norr om Norjegryt i Pukaviksbukten  från 2003 till 2010 övergav de 

kentska tärnorna ön. I stället etablerade de en koloni på Falkaholmen utanför Tredenborg i 

Sölvesborg.  En koloni återuppstod i öster på Långaskär utanför Konungshamn.  Där häckade kentska 

tärnor senast 2007. Båda tärnkolonierna etablerades i skydd av kolonier med skrattmås. 

Antalet par på Falkaholmen uppskattades till mellan 90 och 100 par. 107 ungar kunde ringmärkas. 

På Långaskär räknades drygt 60 bon in och antalet ungar som kunde ringmärkas var 30.  

Kattuggla och berguv 

Ringmärkta fåglar på min (Conny Philipsson) privatlicens  2011 

Ringmärkning                       Pulli                       1+             Summa 

Kattuggla                                  8                          3                  11 

Berguv                          1                                                1 

Totalt                                         9                          3                  12 

Kontroller 

Kattuggla 3 

Återfynd    

Kattuggla  2 

 

Detta år är sämre än uruselt. Sedan jag flyttade ned hit i början av 1970-talet har det inte varit ett 

sämre år för de häckande kattugglorna. Det är skrämmande men också intressant.  16 kända 

kattugglehäckningar, varav de flesta misslyckade. En olycka i skogen med benskada som följd gjorde 

också att min berguvsbevakning  inte blev fullständig.  Jag har så vitt jag vet bara missat en uvunge på 

grund av detta.  

 


