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Sammanfattning
Magnarps hed är ett litet naturreservat som består av en strandremsa som till hälften är betad och
välhävdad och till hälften igenväxt med slån och andra buskar. Närmast vattnet är det främst en
stenig långgrund strand. Området är välfrekventerat av boende i närheten som går den markerade
strandpromenaden. Många hundägare nyttjar också området.
Fågelfaunan är karakteristisk för de naturtyper området består av. Framför allt buskmarkerna som
domineras av hämpling och grönfink med inslag av sångare som svarthätta och ärtsångare. På den
steniga strandängen häckar stenskvätta och ute i vattnet rastar änder och så kallad vitfågel, det vill
säga måsar och trutar.
Tretton rödlistade arter som påträffades. Dessa var, grönfink (EN), gulsparv (NT), buskskvätta
(NT), ärtsångare (NT), gråtrut (VU), havstrut (VU), ejder (EN), svärta (VU), gravand (NT),
drillsnäppa (NT), storspov (EN), tofsvipa (VU) och kråka (NT). Konstaterad häckning noterades
för ejder, om än själva häckplatsen är oklar. Grönfink och gulsparv häckar troligen också, liksom
kanske även buskskvätta, ärtsångare och drillsnäppa, men dessa kan även vara rastande. Övriga
rastar eller födosöker. Storspoven sträckte endast över med en flock på 70 stycken.
En del tidigare rödlistade arter som ängspiplärka, hämpling och stenskvätta förekommer också,
vilka alla räknas som naturvårdsarter. Därtill kan nämnas rödstjärt och rödbena med visst
signalvärde.
Totalt observerades 49 arter, varav 13 rödlistade och 5 övriga naturvårdsarter. Säkerligen
förekommer fler fågelarter framför allt under flyttperioderna, men kanske även häckande.
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Bakgrund
På uppdrag av Ängelholms kommun har artinventeringar genomförts i naturreservatet Magnarps
hed i Ängelholms kommun. Området är en smal remsa natur på 16,5 hektar nedom Magnarps
samhälle, bestående av ett antal distinkta naturtyper.

Metod
För att på enklast möjliga sätt täcka in hela området och de arter som förväntas finnas inom
området genomfördes tre punkttaxeringar 21 april, 24 april och 18 maj. Åtta punkter har markerats
på ca en halv kilometers avstånd från varandra, se figur 1. Vid varje punkt har alla arter och antal
registrerats. Även andra arter som påträffats mellan punkter har registrerats, ibland på närmast
liggande punkt, men ibland som en egen punkt om fyndet bedömts intressant. Normalt ligger
punkterna i en punkttaxering på 1 km avstånd, men då området är så litet ligger de tätare för att inte
missa något. Nackdelen är att det blir fler dubbelräkningar när samma individer hörds från flera
punkter.
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Det inventerade området med 8 utsatta punkter för inventering.

Arterna har eftersöktes vid noggranna fältvandringar vid tre olika tillfällen i förhållandevis gott
väder. Magnarps hed kan delas in i fem separata delområden, efter naturtyp:
§
§
§
§
§
§

Hedmarken inom beteshagen
Salta strandängar inom beteshagen
Buskmarken, dels endominerad och dels mer lövdominerad.
Sten- och grusvallar nedom buskmarken.
Öppet vatten och stenar i vattnet.
Skogen längst i söder

Vid det första fältbesöket var vädret lugnt och soligt. Vid det andra började det lugnt, men mulnade
och med friskare vind. Vid det tredje besöket var det växlande molnighet och frisk vind, 7-10 m/s.
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Resultat
Under inventeringarna hördes och sågs 49 arter, vilket får anses förhållandevis många och med flera
individer av samma art. De flesta arter var enligt förväntan med hänvisning till befintliga naturtyper.
De intressantaste var en ejderhona med ungar som kan tyda på häckning samt lite udda, en rastande
havssula.

Fåglar i olika naturtyper
Området är smalt och en strandpromenad löper igenom hela. Halva området är inhägnat och betat
och den andra halvan är kraftigt igenväxt med buskar. Det gör att det endast är små delar som utgör
en mer skyddad strandäng lämplig för vadare. Tofsvipa och rödbena observerades dock, liksom
ängspiplärka och stenskvätta. På de steniga stränderna noterades drillsnäppa (NT) och strandskata.
Vid en lite bäck märks gärdsmyg.
Bland sjöfågel som rastar längs stränderna märks småskrake, storskrake, gravand (NT) och ejder
(EN) samt vitfågel som fiskmås, skrattmås, havstrut (VU) och gråtrut (VU). Ejder noterades även
med ungar.
I enbuskarna häckar hämpling och grönfink (EN) och längre österut är det mer lövbuskar med
fåglar som svarthätta, gransångare, ärtsångare och törnsångare. Det är dock oklart vilka som häckar
och vilka som bara rastar.
Runt om området förekommer en del träd, vilket gör att sjungande fåglar från dessa delar också
räknats in. Ett exempel är rödstjärt. Gråsparvar flyger mellan området och ovanliggande trädgårdar.

Rödlistade arter
De tretton rödlistade arter som påträffades var, grönfink (EN), gulsparv (NT), buskskvätta (NT),
ärtsångare (NT), gråtrut (VU), havstrut (VU), ejder (EN), svärta (VU), gravand (NT), drillsnäppa
(NT), storspov (EN), tofsvipa (VU) och kråka (NT). Flera av dessa arter är tämligen vanliga, men
med en negativ trend. Andra är mer ovanliga.
Av dessa är de flera troligen rastande eller födosökande. Konstaterad häckning noterades för ejder,
om än själva häckplatsen är oklar. Grönfink och gulsparv häckar troligen också. Kanske även
buskskvätta och tofsvipa, men det är mer oklart. Drillsnäppa kan möjligen häcka. Storspov är
relativt ovanlig, har höga habitatkrav och sträckte endast över med 70 stycken. Övriga arter rastade i
vattnet eller på stenarna.
Ejder är vår största dykand med en vikt varierande mellan 1,5-2,5 kg. Den karaktäriseras av en
ganska kort hals, ett stort huvud och en kraftig, lång kilformad näbb. Ejder häckar längs kusten från
Bohuslän till Norrbotten, företrädesvis på öar. I vissa skärgårdar och kustavsnitt häckar arten
allmänt, men är mer sparsamt förekommande längs Norrlandskusten. Arten bedömdes som NT
2010 och VU 2015 men den starkt minskande populationen under senare tid medför att den nu
rödlistas som EN.
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Figur 2.
Ejder sågs rastande med ca 40 stycken, men också med denna lilla grupp bestående av två
ådor och fyra ungar, vilket visar på lyckad häckning i området eller dess omedelbara närhet.

Grönfink (Chloris chloris) är påträffad med två revir, i respektive ände av området. Arten är knuten
till olika typer av miljöer, bland annat skogsbryn, parkmiljöer, trädgårdar och betesmarker med
buskar. Grönfinken är tämligen vanlig, men har minskat kraftigt de senaste 10 åren, och har därför
rödlistats i kategorin starkt hotad (EN). Grönfink är en stannfågel och de papegojgröna fåglarna
kan ses året runt.

Figur 3.

Grönfink (EN) var talrik i enbuskmarkerna.
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Gulsparv (Emberiza citrinella) är rödlistad (NT). Orsakerna till minskningen är inte studerade i detalj
i Sverige men utifrån studier i bl.a. Storbritannien är det sannolikt den beror helt på förändringar i
jordbrukslandskapet. Gulsparven är en långstjärtad fältsparv, som i alla dräkter känns igen på gula
inslag i dräkten och på roströd övergump. Hos hanarna är huvudet och bröstet klart citrongult med
varierande mycket grå teckningar på kinderna och gråstreckad hjässa. Arten häckar i öppna miljöer
med inslag av träd och buskar, främst i anslutning till jordbruksmarker i södra och mellersta
Sverige. Det stämmer väl med de fyra observationer som gjorts i denna inventering med två i varje
ände av området, i anslutning till den öppna jordbruksmarken.

Figur 4.

Gulsparv (NT) sågs vid ett tillfälle i buskmarkerna

Tofsvipa (VU) noterades på strandängen. Den häckar möjligen här eller i närheten, ofta i åkrar eller
på strandängar.

Figur 5.

Tofsvipa (VU) sågs vid varje tillfälle på strandängen
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Buskskvättan (NT) är en karakteristisk småfågel som är lätt att få syn när den sitter i toppen av en
stängselstolpe, uppstickande tistel eller en buske. Hanen är brokig med rödgult bröst, svartbrun
ovansida med mörkare örontäckare, tydligt vitt ögonbrynstreck och en vit vingfläck. Buskskvätta
häckar på ängs- och hedmark, kalhyggen, dikesrenar och glest bevuxna myrar. Den förekommer
över hela landet.

Figur 6.

Buskskvätta (NT), hane.

Övriga naturvårdsarter
En del naturvårdsarter som förekommer är tidigare rödlistade arter som ängspiplärka, hämpling,
stenskvätta, vilka alla räknas som naturvårdsarter med högt signalvärde. Därtill förekommer,
rödstjärt och rödbena med visst signalvärde. Av dessa arter bedöms hämpling och stenskvätta med
trolig häckning och ängspiplärka med möjlig häckning. Rödstjärtens sång kom utanför området och
rödbena rastade.

Figur 7.

Stenskvätta
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Övriga arter
Totalt påträffades 49 arter, varav 18 nämnts som rödlistade arter eller naturvårdsarter. Bland övriga
31 arter märks vanliga arter med flera individer i hela området, som svarthätta, lövsångare,
gransångare, gärdsmyg, blåmes, talgoxe, järnsparv, sädesärla, koltrast och ringduva. Andra
karakteristiska arter med färre antal individer är törnsångare, svarthätta och steglits. I tabellen nedan
visas alla funna arter och vid vilka punkter de påträffats. Antalet individer är högt räknat, då
punkterna låg tätt och dubbelräkning förmodligen förekom. Men de ger en indikation på tätheten.
Troligen förekommer även andra arter under framför allt flyttperioderna, men även några vanliga
arter som troligen häckar har undgått upptäckt under dessa dagar. Exempel på sådana arter som
boende i området nämner är vanliga, är sädesärla och pilfink. Själva häckplatserna för dessa kan
dock vara utanför själva undersökningsområdet, men att de födosöker där regelbundet. Detta
påverkar dock inte inriktningen på skötsel av området.
Tabell 1. Spridda, vanliga eller dominerande arter i den torra delen av beteshagen.
Svenskt namn
Antal
Aktivitet
Plats
Naturtyp enligt
(max)
Natura 2000
Blåmes

2

Buskskvätta

1

Obs i häcktid,
födosök.
Lämplig biotop

Drillsnäppa

1

Obs i häcktid,
födosök.

Ejder

40

Vattnet,
stenstrand

Fasan

1

34 rastande
2 honor med 4
ungar
Sång

Gransångare

4

Sång

Gravand

4

Grågås

2

Par i häcktid,
födosök
Förbiflygande

Lövbuskmarker
i ohävdade
delen och i träd
Vattnet,
stenstrand

Gråsparv

5

Obs i häcktid

Gråtrut

7

Gräsand
Grönfink

Datum
21, 24 april

Buskmarker
vid strandäng
Stenstrand

Salta strandängar

21 april
18 maj
21, 24 april, 18 maj

21 april, 18 maj
21, 24 april
21, 24 april
18 maj
21, 24 april

Rastande

Lövbuskmarker
m.m.
stenstrand

4

2 par rastande

vattnet

21, 24 april, 18 maj

12

Sång

21, 24 april, 18 maj

Gulsparv

4

Sång

Gärdsmyg

4

Sång

Enbuskmarker,
både hävdade
och ohävdade
delen
Enbuskmarker,
både hävdade
och ohävdade
delen
bäcken

Havstrut

1

Obs i häcktid

21 april, 18 maj

Havssula

1

Rastande

Hämpling

24

Sång,
permanent revir

Järnsparv

3

Sång

Vattnet,
stenstrand
Strandäng +
vattnet
Enbuskmarker,
både hävdade
och ohävdade
delen
Buskar i
hävdade delen

Kaja

2

Förbiflygande

Knipa

5

Rastande

Knölsvan

1

Rastande

21 april

Koltrast

6

21, 24 april, 18 maj

Kricka

4

Obs i häcktid,
lämplig biotop
Rastande

Kråka

3

Rastande

Lövsångare

3

Sång

21, 24 april

Ringduva

6

Sång

21, 24 april, 18 maj

Råka

1

Förbiflygande

24 april

21, 24 april, 18 maj

21 april

21, 24 april, 18 maj

18 maj
21, 24 april, 18 maj

21, 24 april, 18 maj
24 april, 18 maj

Vattnet

Vattnet,
stenstrand
Strandäng

21 april

21 april
21, 24 april, 18 maj
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Svenskt namn

Antal
(max)

Aktivitet

Plats

Naturtyp enligt
Natura 2000

Datum

Rödbena

1

Rastande

Strandäng

Salta strandängar

18 maj

Rödstjärt

3

Sång

Träd i no

Skata

1

Förbiflygande

Skrattmås

9

Rastande

Skärpiplärka

1

Obs i häcktid

Småskrake

3

Rastande

Sparvhök

2

Stare

2

1 Födosökande
1 sträckande
födosök

Steglits

2

Par i lämplig
häckbiotop

Stenskvätta

5

Storskrake

2

Storskarv

1

Par i lämplig
häckbiotop.
4 hanar i häcktid
Par i lämplig
häckbiotop
Födosök

Storspov

70

Sträckande

strandskata

2

Svarthätta

4

Obs i häcktid,
födosök
Sång

Svärta

3

Förbiflygande

Sädesärla

10
5

Obs i häcktid,
rast, födosök
Sång

strandäng

Talgoxe
Tofsvipa

3

strandäng

Törnsångare

4

Obs i häcktid,
lämplig biotop
Sång

Ängspiplärka

1

Strandäng

Ärtsångare

14

Obs i häcktid,
lämplig
häckbiotop
Sång

21, 24 april
21, 24 april

Vattnet,
stenstrand
Stenar vid
strandäng
vattnet

21 april, 18 maj
Salta strandängar

21 april
21 april, 18 maj
21 april

Strandäng

Salta strandängar

21 april, 18 maj
24 april

Strandängen

Salta strandängar

vattnet

21, 24 april, 18 maj

21 april, 18 maj
21, 24 april, 18 maj
21 april

Strandäng

Salta strandängar

21, 24 april,
21, 24 april, 18 maj
21 april

Salta strandängar

21, 24 april, 18 maj
21, 24 april, 18 maj

Salta strandängar

Buskmarker

Lövbuskmarker
ohävdade
delen

21, 24 april, 18 maj

18 maj
Salta strandängar

21, 24 april,
21, 24 april, 18 maj
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Figur 8.
Några av artfynden är här utplacerade med punkter för var fynden gjordes. Kartan är dock ej
fullständig och flera fynd saknas här.
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