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Reseberättelse

Rovfågelssträcket i Falsterbo och annat 3-6 september 2009

Gruppen spanar efter rovfåglar över Ljungen. Foto: Torbjörn Winqvist

Upplägget
Vi for med två minibussar från Liljeholmen på torsdagen kl 08:00. Fyra stopp på vägen ner
för fika och skådning. Två nätter sov vi i det charmerande vandrarhemmet Lotsvillan vid
Falsterbokanalens södra utlopp och en tredje natt i Kvarnens vandrarhem på vägen ut mot
Morups Tånge, vilket visade sig vara en positiv erfarenhet. Första kvällen fick vi handla mat
till följande dagars frukostar och matsäckar, med möjlighet att komplettera senare. Avfärd kl
sex de två första morgnarna, först kl 7 på söndagen. Middagar åt vi på olika restauranger.
Varje dag avslutades med artgenomgång, varpå alla stupade i säng. Hemresa på söndag
eftermiddag, som utlovat kom vi åter till Liljeholmen strax före kl 22.
Resan påverkades av ogynnsamt väder i form av stark blåst från fel håll (SV), höga
vattenstånd och en del regn - det blev en utmaning för reseledarna att anpassa resplanerna.
Larm på framför allt brun glada och fjällabb styrde i någon mån valet av lokaler, både i Skåne
och Halland. Men vi missade dem varje gång.
Reseledarna
Hasse Nordin och P-G Larén ledde resan som gick för åttonde gången. Hasses kunskaper om
olika lokaler och hur man hittar mellan dem var som vanligt helt imponerande.
Deltagarna
Eva Brandt, Marianne Dannbeck, Ritva Elg, Bertil
Malmgren, Anita Melin, Carina och Ulf
Nordemyr, Claes Petterson, Ernst Rydén, Jarl
Schuberth, Örjan och Ivan Sjögren, Torbjörn
Winqvist samt Stina Yström. Ritva, Ivan och
Torbjörn plåtade också.
Skådningen
Resan gav 129 arter (fåglar som setts av minst två
personer), vilket vi ansåg vara rätt bra med tanke
på omständigheterna. Nedan pekas de besökta
lokalerna ut liksom de mer anmärkningsvärda
fåglar som kunde ses där. Övriga fåglar som sågs
på flera/många platser framgår av artlistan mot
slutet.

2

De viktigaste lokalerna och arterna
Torsdag 3/9 – 20 arter längs vägen
Svartåns mynning/Sättunaviken – från plattformen är utsikten fin över vadarstränder och
Roxens vasskanter. Här såg vi änder, vadare och resans första havsörn och pilgrimsfalk
Hyltena/Losjön – en ordnad rastplats vid E4 med bl a storlommar i sjön.
Spillepeng – man står högt och får en fin utsikt över stränder och Öresund. Vitfågel,
storspovar, men även alla svalorna och en trädpiplärka. En räv. Det var en överraskning att få
se så många backsvalor.
Skanörs hamn – i begynnande skymning kunde vi ses ett antal kentska tärnor och en
törnskata.
Fredag 4/9, avfärd 06:00
Falsterbo fyr – vi stod i lä av skogsdungen, att gå ut på Nabben i blåsten från VSV var inte att
tänka på. Vi såg tornfalk, sparvhökar och stenskvättor
Flommen – få fåglar rörde sig i den kraftiga blåsten, några hade en rödstrupig piplärka
Skanörs soptipp – en vandring bland småstugorna gav ett antal grå flugsnappare
Ljungen – totalt fem bivråkar glidflög väster om oss, vi gav upp efter ett tag.
Näsbyholm – på denna klassiska rovfågellokal sågs blott några ormvråkar och brunhökar plus
fasaner i mängd. Efter Näsbyholm såg vi resans andra havsörn.
Östra Näsbyholmssjön – gav ytterligare några arter änder
Fyledalen – vi spanade av de tre landskapsrummen åt väster. En lärkfalk bjöd på flygcirkus
när den jagade sländor rakt över våra huvuden, kungsörn sågs vid två tillfällen, förmodligen
samma individ. Därtill såg vi flera röda glador men inte den bruna som larmats
Furuhus mosse – lokalen upplevdes igenväxt, vi kom inte nära sjön. En spillkråka sågs på
återvägen.
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Lördag 5/9, avfärd 06:00
Nabben – fortfarande hård blåst från sydsektorn vilket innebar begränsat sträck. Två
stenfalkar passerade, sparvhökar jagade, en hel del vadarfåglar syntes efter stränderna inkl
skärfläckor och resans enda sandlöpare, en svarttärna flög förbi. Ett tilltagande regn fick oss
(och alla andra) att skynda vidare.
Skanörs hamn – vi spanade i första hand efter fjällabbar, som larmats. En labb siktades långt
bort åt Öresundsbron, den följdes länge med stor spänning och stigande frustration men fick
förbli obestämd.
Falsterbo kanal – vi fikade utanför Lotsvillan och fick en del obsar bl a fiskljuse. Ett myller av
småfågel i en trädgård invid kanalen nära bron ledde till ett spontant stopp, bl a såg vi
svarthätta, gransångare, mindre flugsnappare och många grå flugsnappare.
Resa mot Västkusten – tornfalkar, sparvhökar och ormvråkar syntes efter vägen.
Trönninge ängar (strax S Halmstad)– gömslet mellan två dammar har byggts ut och hade gott
om plats för gruppen. Stort antal grågäss sågs. Vadare, änder och smådoppingar kunde
superobsas, flera arter på riktigt nära håll.
Korshamnsviken (Morups Tånge) – högt vattenstånd innebar få vadare. Några toppskarvar
kunde ses bland skarvarna på revet. Ett gäng myrspovar uppehöll sig nära gruppen.
Pilgrimsfalk och sparvhök.
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Söndag 18/1, avfärd 07:00
Eftersom vi bodde så nära de lokaler vi siktade på fick vi sova en timme till.
Glommens sten – lokalen prioriterades eftersom det blåst kraftigt från väst under natten och
fortsatt blåsa under morgonen. Det blev dock endast en kustlabb i bågflykt på långt håll, som
en lokal skådare hjälpte oss att bestämma, samt en tordmule på ganska nära håll.
Korshamnsviken – ett nytt försök på denna lokal gav inget nytt, med det var skönt att fika på
en så vacker plats.
Munkagårdsfloen – även här hade en brun glada setts, men den väntade inte på oss. Resans
fjärde pilgrimsfalk stannade dock en stund.
Galtabäckstornet – det blev ett kort stopp i blåsten, inga nya arter
Getterön – stopp vid plattformen nära flygfältet och vid naturum. Framför det större gömslet
kunde flera vadare ses och plåtas på mycket nära håll inkl isländsk rödspov och kust- och
gluttsnäppor.
Dagsås – i ett lärkbestånd rörde sig en stor flock mindre korsnäbbar. Veckan innan hade
Hasse sett en bändelkorsnäbb, den visade sig vara kvar, några lyckades se den och övriga fick
åtminstone höra trumpetlätet. P-G spelade upp lätet från sin mobil, vilket lugnade oss alla, vi
hade hört rätt.
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Artlista
knölsvanar
sångsvan
grågäss
kanadagäss
vitkindade gäss
gravänder
bläsänder
snatteränder
krickor
gräsänder
stjärtänder
skedänder
brunänder
viggar
ejdrar
sjöorrar
svärtor
knipor
småskrakar
storskrakar
fasaner
storlommar
smålom
smådoppingar
skäggdoppingar
storskarvar
toppskarvar
gråhägrar
bivråkar
röda glador
havsörnar
bruna kärrhökar
blå kärrhök

duvhök
sparvhökar
ormvråkar
kungsörn
fiskgjusar
tornfalkar
stenfalkar
lärkfalkar
pilgrimsfalkar
sothöns
tranor
strandskator
skärfläckor
st strandpipare
ljungpipare
kustpipare
tofsvipor
kustsnäppor
sandlöpare
mosnäppa
spovsnäppa
kärrsnäppor
brushanar
enkelbeckasiner
rödspovar isl.
myrspovar
storspovar
svartsnäppor
rödbenor
gluttsnäppor
grönbenor
drillsnäppor
kustlabb

skrattmåsar
fiskmåsar
silltrutar
gråtrutar
havstrutar
Kentska tärnor
fisktärnor
svarttärna
tordmule
tamduvor
skogsduvor
ringduvor
turkduvor
tornseglare
spillkråka
sånglärkor
backsvalor
ladusvalor
hussvalor
trädpiplärkor
ängspiplärkor
rödstr piplärka
gulärlor
sädesärlor
gärdsmyg
rödhake
rödstjärt
buskskvättor
stenskvättor
koltrast
Rörsångare
ärtsångare
törnsångare

svarthätta
gransångare
lövsångare
kungsfågel
grå flugsnappare
m flugsnappare
s/v flugsnappare
stjärtmesar
blåmesar
talgoxar
nötväcka
törnskata
nötskrika
skator
kajor
råkor
kråkor
korpar
starar
gråsparvar
pilfinkar
bofinkar
grönfinkar
steglitsar
grönsiskor
hämplingar
bändelkorsnäbb
m. korsnäbbar
gulsparvar
sävsparvar
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Reflexion
Det var naturligtvis en besvikelse att inte få uppleva det magnifika rovfågelssträck som
Falsterbo är känt för vid denna tid på året, särskilt då bivråkarna. Inga anmärkningsvärda
rariteter dök upp under resan och även övriga sträckande arter sågs i små antal - flertalet
fåglar avvaktade bättre tider. Det kom få larm via BMS och betydligt fler på Svalan under de
dagar vi reste, är detta en trend, undrade vi. Trots omständigheterna lyckades reseledarna
finna flera givande lokaler. Kombinationen Sydskåne och Västkusten förblir ett attraktivt
resmål.

Knölsvanar utanför Skanörs hamn. Foto: Ivan

Torbjörn Winqvist skrev med bistånd från Ritva Elg och P-G Larén

