
1. Slottsparken/ 2. Kungsparken 55.601114, 12.990092  
3. Gamla begravningsplatsen 55.602240, 12.996827


Senaste observationerna Slottsparken

Senaste observationerna Gamla Begravningsplatsen




I det här området kan du skåda stadsnära. Sveriges första och enda fynd av vitstrupig sparv 
gjordes här i december 1963.


Årstid: Framför allt intressant under mars-maj och september-november då flyttfåglar passerar. 


Väder: Dagar med väder som tvingar ner sträckande fåglar är bäst, men blåsiga dagar kan man 
också hitta lä inne i parken. 


Fåglar: Då parken skiftar karaktär, från höga bokar i sydväst (bra för stenknäck) till barrträd och 
öppna platser är artvariationen god. På vintern kan kungsfåglar, brandkronad kungsfågel, ibland 
hornuggla, och finkar som stenknäck (varierar årsvis), nötväcka, trädkrypare och olika änder ses 
regelbundet.  Brandkronad kungsfågel är årsviss på våren och hornuggla har häckat. Mindre 
flugsnappare ses också ibland under sträcktid. Både gröngöling och spillkråka är sedda, och 
rovfåglar på flyttning passerar ofta över. Pilgrimsfalk har tidvis jagat över parken och använt 
närbelägna höghuset Kronprinsen som sittplats.  I april är Gamla Begravningsplatsen en hyfsad 
lokal för göktyta, som kan vara svår  i stan. Rariteter som setts förutom vitstrupig sparv är 
amerikansk kopparand, svarthuvad mås, pärluggla, tajgasångare, blåhake och gulhämpling. 


Parkering: Brukar finnas längs Kung Oscars väg och mitt emot Malmöhus slott, som är bra 
utgångspunkter. Svårare intill Gamla Begravningsplatsen, men den nås enkelt från Slottsparken.
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https://goo.gl/maps/y959xiYaSguPFQXQ6
https://goo.gl/maps/Y7F3RTqiw1VVhuio9
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2077780/days/3
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2188958/days/3


Att tänka på: Parken är ett populärt utflyktsmål och senare på dagen är den ofta full av folk varför 
man skådar bäst och mest ostört på morgnarna.


Skådartaktik: Gå igenom hela parkerna och spana också av begravningsplatsen. På hösten 
samlas en hel del sångare mm i västra delen av parken mot Mariedalsvägen till. Buskaget kring 
bron mellan Mölleplatsen och Slottsparken brukar var bra för rastande sångare på våren, speciellt 
i blomningstid.


Stefan Cherrug www.cherrug.se och Erik Hirschfeld www.fagelkunskap.se 


Något som ändrats eller behöver förtydligas? Välkommen att maila dina synpunkter till 
erik@fagelkunskap.se.
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