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Morups fyr (Monica Ahlberg) 

 

Väderprognoserna utlovade regn i dagarna fyra, eller möjligen tre. Det var 

därför med något nedskruvade förväntningar vi lämnade Liljeholmen på 

torsdagsmorgonen. Eftersom det trots allt verkade som om uppehållsvädret 

skulle vara med oss fram till Östergötland valde vi att ägna några timmar åt 

att skåda i Linköpingstrakten, vilket bland annat resulterade i svarthalsad 

dopping i en av Gärstadverkens dammar och stora mängder simänder i 

framför allt Härnaviken. 

 

I Skåne fick vi mycket riktigt ett par rejält blöta dagar. Det påverkade förstås 

sträckaktiviteten en hel del, och dessvärre även skådarmöjligheterna. 

Framför allt var rovfågelssträcket oerhört magert. Vi noterade till exempel 



endast en handfull röda glador under hela resan och bara två bivråkar, som 

inte ens sågs av hela gruppen.  

 

Alldeles fågeltomt var det dock inte och vi hade faktiskt uppehållsväder 

några timmar båda morgnarna. Erik, som hade huvudansvaret för 

skådarstrategin, valde färdvägar på ett föredömligt sätt och humöret i 

gruppen var hela tiden gott. Vid Nabben fanns en hel del rastande vadare 

med en tämligen varierad artsammansättning. Vi gjorde sedan ett stopp vid 

Albäcksåns mynning utanför Trelleborg, där vi bland annat såg dvärgmås 

och svärta. Den trevliga lokalen Börringe våtmark, eller Gröna Lund som den 

ibland kallas, antydde en viss fågelrikedom, men tyvärr hade regnet kommit 

igång rejält. Minst ett par årtor hittade vi i alla fall. Från Björkaåns utlopp i 

Vombsjön såg vi inte mindre än tolv ägretthägrar och dessutom två lysande 

kungsfiskare som blixtrade förbi. Ytterligare två ägretter hittade vi dagen 

därpå i Foteviken, där vi också bjöds på enorma mängder svalor och ett 

kraftigt piparsträck. En ung kaspisk trut gladde oss i regnet i Råå hamn.  

 

Regnet följde med oss in i Halland under lördagen. Men på söndagen, som 

var resans sista dag, utlovade väderlekstjänsterna nu sol – och det fick vi! 

Skådningen förlades först till Morups Tånge, där vi började morgonen med 

sträckspan från fyren varefter vi vandrade längs den södra viken, Korshamn, 

för att bland annat studera vadare. Havssula, pilgrimsfalk och toppskarv 

blev ett par av morgonens höjdpunkter. Efter det förflyttade vi oss till 

Galtabäck. Där hade vi turen att få se en elegant 2K hane stäpphök som 

visade upp sig fint och som hade synts till och från i området de senaste 

dagarna. Ett par mosnäppor sågs på mycket nära håll av delar av gruppen 

och även här drog en pilgrimsfalk förbi. Lunchen innan hemfärd intogs på 

Getterön, som fågelmässigt dock inte bjöd på några överraskningar. 



 

Sträckspan vid Morups Tånge (Elisabeth Sturesson) 

 



 

Galtabäck (Monica Ahlberg) 

 

Med en reselista på 129 arter, kryddad med några mindre vanliga fåglar, 

måste man säga att vi gjorde rätt bra ifrån oss med tanke på de svåra 

omständigheterna. Nedan följer en artsammanfattning med en del 

kommentarer. 

 

1, 2, 3, 4 = sedd torsdag, fredag, lördag, söndag. 

 

Knölsvan (1, 2, 3, 4) 
Sångsvan (1) 

2 ex Härnaviken 7/9 
Bläsgås (4) 

En individ hittades bland grågässen i Galtabäck 10/9 
Grågås (1, 2, 3, 4) 



Kanadagås (1, 3, 4) 

Vitkindad gås (1, 3, 4) 
Prutgås (2, 4) 

Ett tjugotal sträckande sågs vid Nabben 8/9 och 3 ex sågs vid Morups Tånge 
10/9. 
Gravand (2, 4) 

Bläsand (1, 2, 3, 4) 
Många rastande i Härnaviken 7/9 och Galtabäck 10/9 
Snatterand (1, 2, 3, 4) 

Omkring 50 i Härnaviken 7/9. I övrigt i smärre antal varje dag 
Kricka (1, 2, 3, 4) 

Gräsand (1, 2, 3, 4) 
Stjärtand (1, 2, 3, 4) 
Årta (2) 

2-3 ex i Börringe våtmark 8/9 
Skedand (1, 2, 3, 4) 

Brunand (1, 2) 
Inte så talrik på de lokaler vi besökte, men sågs vid Gärstadsverken 7/9 och 
Näsbyholmssjön 8/9. 

Vigg (1, 2, 3, 4) 
Ejder (2, 3, 4) 
Sjöorre (2, 4) 

Sträckande fåglar sågs bland annat vid Nabben 7/9 och Morups Tånge 
10/9. Samtliga på ganska stort avstånd. 

Svärta (2) 
5 sträckande vid Albäcksåns mynning, Trelleborg. 
Knipa (1, 2, 3, 4) 

Salskrake (1) 
2 rastande fåglar låg i Sättunaviken, 7/9. 

Småskrake (3, 4) 
Storskrake (2, 3) 
Fasan (2) 

Smålom (4) 
En sträckande Morups Tånge 10/9. 
Storlom (1, 2, 4) 

3 ex Lovsjön, Hyltena 7/9, någon sträckande vid Nabben 8/9 och minst 8 
sträckande Morups Tånge 10/9. 



 
Sträckande storlom (Monica Ahlberg) 
 
Smådopping (1, 2) 
I dammen vid Gärstadverken räknade jag till hela 11 ex, 7/9. Sågs även i 

Börringe våtmark och Näsbyholmssjön 8/9. 
Skäggdopping (1, 2, 3) 

Större rastande flockar i framför allt Härnaviken och Sättunaviken 7/9. 
Gråhakedopping (2, 3) 
1 ex Björkaåns utlopp 8/9 och 1 ex Sandön 9/9. 

Svarthakedopping (2) 
Vi jobbade ett tag med en individ (eller om det var två) som var nästan helt i 
vinterdräkt i Näsbyholmssjön och enades till slut om svarthake, 8/9. 

Svarthalsad dopping (1) 
2 ex i dammen vid Gärstadverken. Också de hade nästan helt bytt till 

vinterdräkt. 
Havssula (4) 
Stina upptäckte en adult havssula som gled fram över havet och emellanåt 

störtdök för att fiska, Morups Tånge, 10/9. 
Storskarv (1, 2, 3, 4) 



 
Storskarvar (Monica Ahlberg) 
 
Toppskarv (4) 

Ett ex på skäret utanför Korshamn, Morups Tånge, där de ofta sitter. 10/9. 
Ägretthäger (2, 3) 
I diset och det tilltagande regnet såg de tolv ägretterna nästan ut som 

spöken där de stod i strandkanten snett emot oss i Vombsjön, 8/9. Nästa 
dag upptäckte vi ytterligare två i Foteviken (Gröna jaktstugan), 9/9. En art 
som har ökat kraftigt i Sverige under senare år och jag har en känsla av att 

2017 är ett rekordår. 

 



Ägretthägrar i fjärran  (Monica Ahlberg) 
 
Gråhäger (1, 2, 3, 4) 

Vit stork (2) 
Hur många blev det nu vid Flyinge kungsgård? När vi upptäckte 
gödselstacken verkade de bli fler och fler. Någon räknade till 14, någon 

annan såg fler än 20. 
Bivråk (2, 3) 
Två bivråkar sågs från bilen vid skilda tillfällen av några deltagare. 

Röd glada (2) 
Havsörn (1, 2, 4) 

Brun kärrhök (1, 2, 3, 4) 
Noterad alla dagar, men bara enstaka ex. 
Stäpphök (4) 

En 2K hane Galtabäck, 10/9. Dräkten påminde mest om en adult hane, med 
bl. a. ljus undersida och den typiska svarta kilen i handen. 

Sparvhök (1, 2, 3, 4) 
Ormvråk (1, 2, 3, 4) 
Fiskgjuse (2, 3) 

1 sträckande Nabben, 8/9; 1 ex Råå hamn och 2 ex Sandön, 9/9. 
Tornfalk (1, 2, 3, 4) 
Lärkfalk (2, 3) 

1-2 ex Nabben 8/9 och 1 ex Gröna jaktstugan, Foteviken, 9/9. 
Pilgrimsfalk (4) 

2 ex Morups Tånge och 1 ex Galtabäck (som nog inte sågs av alla) 10/9. 
Vattenrall (1, 3) 
Hörd vid Gärstadverken 7/9 och en sedd på långt håll i Foteviken när den 

sprang ut ur vassen några gånger. 
Rörhöna (4) 

1 ex Getterön 10/9. 
Sothöna (1, 2, 3, 4) 
Trana (1, 4) 

Strandskata (2, 3, 4) 
Skärfläcka (2, 3) 
Enstaka ex vid Nabben 8/9 och Foteviken 9/9. 

Större strandpipare (1, 2, 3, 4) 
Ljungpipare (3, 4) 

Flera småflockar flög omkring över Foteviken medan vi stod vid Gröna 
jaktstugan. När vi kom tillbaka till parkeringen såg vi också flera hundra 
sträckande, 9/9. Enstaka ex sågs också i Halland 10/9. 

Kustpipare (2, 4) 
2 ex Nabben 8/9; 1 ex Morups Tånge och 5 ex Galtabäck 10/9. 
Tofsvipa (1, 2, 3, 4) 

Kustsnäppa (2, 4) 
Ett halvdussin vardera vid Nabben 8/9 och Morups Tånge 10/9. 

Småsnäppa (2, 4) 
Låga antal vid några lokaler i Skåne och Halland, bl.a. en som sågs mycket 
fint i Börringe våtmark 8/9. Ett par tre sågs också bra vid Morups Tånge 

10/9. 



Mosnäppa (4) 

2 ex Galtabäck. 
Spovsnäppa (2) 

Minst ett ex urskildes i regnet i den något svårobserverade flocken på 
Nabbens östra sida av några deltagare, 8/9. 
Kärrsnäppa (1, 2, 3, 4) 

Stora rastande flockar vid Nabben 8/9 och Galtabäck 10/9. 

 
Rastande vadare i Korshamnsviken (Monica Ahlberg) 
Brushane (1, 2, 3, 4) 
Enkelbeckasin (2, 3, 4) 

Rödspov (2) 
1-2 ex Nabben 8/9. 

Myrspov (2, 4) 
Ca. 5 ex Nabben 8/9; 10 ex Morups Tånge och 1 ex Getterön 10/9. 
Storspov (2, 3, 4) 

Ganska talrikt rastande på några ställen, med bl.a. 25 ex Sandön 9/9 och 
12 ex Galtabäck 10/9. 
Svartsnäppa (2, 3) 

1 ex Börringe våtmark 8/9 och 1 ex Ribersborg 9/9. 
Rödbena (1, 2) 

Gluttsnäppa (1, 2, 3, 4) 
Grönbena (1, 2) 
Drillsnäppa (2, 3, 4) 

Kustlabb (2, 4) 
Minst en säkert bestämd kustlabb sågs av alla deltagare vid Nabben 8/9, 
några såg även ett ex vid Galtabäck 10/9. En obestämd labb sågs långt ut 

när den sträckte förbi Albäcksåns mynning, Trelleborg 8/9. 
Dvärgmås (2) 

En ungfågel kom nära stranden i regnrusket vid Albäcksåns mynning 8/9. 
Skrattmås (1, 2, 3, 4) 
Fiskmås (1, 2, 3, 4) 

Silltrut (3, 4) 



Av rasen intermedius, som häckar på Västkusten. 

Gråtrut (1, 2, 3, 4) 
Kaspisk trut (3) 

Bland trut- och måsfåglarna på stranden söder om Råå hamn lyckades vi 
plocka ut en ung kaspisk trut, som vi också fick tid att studera. Upptäckt av 
Elisabeth. 

Havstrut (3, 4) 
Kentsk tärna (2, 3, 4) 

Flest sågs kring Nabben, Falsterbo. 
Fisktärna (2, 3) 
1 ex Nabben 8/9 och 1 ex Sandön 9/9. De flesta fisktärnor har redan lämnat 

Sverige vid den här tiden. 
Tamduva (1, 3) 
Ringduva (1, 2, 3, 4) 

Turkduva (2, 3) 
Trelleborg 8/9 och Höllviken 9/9. 

Kattuggla (4) 
Ropade strax före gryningen utanför vandrarhemmet i Vare 10/9. 
Tornseglare (3) 

En ensam bland svalorna vid Foteviken 9/9. 
Kungsfiskare (2, 3) 

2 ex flög förbi när vi stod på bron över Björkaån 8/9, ytterligare en hördes 
möjligen av några vid Ribersborg och en sågs flyga över bryggan i Råå hamn 
av Klas. 

Sånglärka (3, 4) 
Backsvala (2, 3) 
Ett tiotal sågs i den stora svalflocken vid Foteviken 9/9, noterades även vid 

Näsbyholmssjön 8/9. 
Ladusvala (1, 2, 3, 4) 

Sågs alla dagar, men framför allt minns vi de flera hundra svalorna vid 
Foteviken 9/9. 
Hussvala (2, 3) 

Trädpiplärka (2, 3) 
Ängspiplärka (1, 2, 3, 4) 

Gulärla (1, 2, 3, 4) 
En av de få arter som sträckte och rastade talrikt på Nabben.  
Sädesärla (1, 2, 3, 4) 

Rödhake (1, 2) 
Svart rödstjärt (3) 
På stenarna vid Ribersborgs småbåtshamn 9/9. 

Buskskvätta (1, 4) 
Jag tror att en noterades vid Sättunaviken 7/9, en annan sågs vid Galtabäck 

10/9. 
Stenskvätta (4) 
Flera ex vid Morups Tånge och Getterön 10/9. 

Koltrast (4) 
1 ex på morgonen utanför Vares vandrarhem blev resans enda trast. 

Ärtsångare (3) 
1 ex Sandön 9/9. 



Svarthätta (3, 4) 

Likaså vid Sandön 9/9, några hörde även en på Getterön 10/9. 
Gransångare (3, 4) 

Lövsångare (2, 3, 4) 
Kungsfågel (1) 
Sättunaviken 7/9. 

Grå flugsnappare (3) 
1 ex Sandön 9/9. 
Blåmes (1, 2, 3) 

Talgoxe (1, 2, 3) 
Nötväcka (1) 

Törnskata (1, 2, 3) 

 
Törnskata (Monica Ahlberg) 
 

Nötskrika (1) 
Skata (1, 2, 3, 4) 
Kaja (1, 2, 3, 4) 

Råka (1, 2, 3, 4) 
Kråka (1, 2, 3, 4) 

Korp (1, 2) 
Stare (1, 2, 3, 4) 
Gråsparv (2) 

Pilfink (1, 2, 3, 4) 
Bofink (1, 2, 3, 4) 

Bergfink (1) 
1 ex med bofinkar vid Härnaviken sågs av ett par deltagare. 
Grönfink (1, 3) 

Steglits (1, 3) 
Hämpling (3, 4) 
Ob. korsnäbb (2, 3) 

Gulsparv (1, 3) 



Sävsparv (2) 
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